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 ةفردك ٍْ ةقفرصص |

 "الار مهل امد تقتلا ذا تاءاته مري | عضاومنمدئاوزلا عضاوملعباءاذه موو

 لاءانةزههلا تءلق ا ملافورملا

 ءالعف هل صأو ءال_ءفآ ىلءىدام » ممم ملا لدعملا نم ىضمامرئا ظن ض» "هو

 ءايلالدهيفواولامزلبام ر» مريب | تاواولاءذهنمءادلالدهمزلسام رو مود

 ءاملاتا:نقفيصضتلا رد عمربب ملا

 لمه ست متلعفن أ ىلعءاحام » ممر ءانواولا همق بلقتام سا موب

 ملا تعب حلاالوأهمفءاملا تناك ام »د موو

 واولاتانبففيعضتلا , مرو | فام»و ةسداتواولاوءاملام رم عمو
 0 ملا لثعملانمسقام «» موع هيفنيعلا عضوم

 جلا ان رك ذامضعد ريسكست رر موب |لاعفالا هذهنمدئاوزلاهتةاام رى مدع

 1 فيعضتلا ر موال حلاةلدعملا
 لافعاض1انمدشام م د... لا لاعفالاءامسأ نملدعاام ند مم

 لاءالاماللان اكمل أفذشام م .ر خلاسسالاهيفتأ » مدد

 هنيعامربغف ماللافيعسضت م و.و | خالتعملا اذهءامسأقءاحام رى مدر

 ش حلادحاو عضوم نمهمالو اهايقءايلالءايههقواولاب لقت” » مدو

 هئمعىدلا فعاضأانمسقام ا ع.؟ ملا ةنك اس

 حلادحاو عضوم نمهمالو اواو ءامل | هدف بلقتام «» مابإ

 لضصالاىلعلتءملانمذشام ع 1. حلاءانهيقواولابلقتام د مي
 فورااددعب اذه ماغدالا » .؛.ع حلادحاولاهءلعرسسكبآم »ميم

 ملااه-راختو هم رعلا جلاب رك دام ضع هيقك ردعام ري عالم
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صتي ةغصناك اذا لعفأ نأ عا 6لعفأباب اذه« فرصتالامو فرصتام باب اذهإل

 فر
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 د اس ال ابا لعأو بهذ أون لاعف ألا تيمشأامنالكاذو عا

 ظ ىفءداقثيسااك هيفني ونتلا اول ةساف لاعف الا ىلا برق تاغ صل نال لاف و

 ] كلذو هعراضوتداب زلاوءانملا ىف هآ_ث ناك ذا لعفلاك لافثتسالا ف نوكب نأ اودارأو لاعفألا

 0 للا لق ب ةيازلف دكاو ضيا دومأو رمكو رطخأ رخ
 لعفلانماذههمشأو ةتبان؛انبلا عم لعفلااهبهبش [ىلاةداب ْنلاَنأ لبق نم هرقحت نأ لبقهلج |

 مدار ها 5 زوسمأام

 ناك اف هدئاوزلاهلثا وأ ىف ىتلاءامسالا نملاعفألاهمْبأامو منان اذا لعق با انهو

 كي 111 ةفرعلا ف فرصا عبدو عدأو لمْ لكفأ رست علام
 ا ا 5 7 و ,

 لعفلاتهشأ ثمحةفزعملا فا هفرصاوكر تو لاعفألا نماهدعماةرك.ذلا و تةرمدن او لةثأ
 «وص 9و 3 مو م هوم و 7 ١ - 1 ب 2 0 3

 ةلمبلا عاج وهو ل.عملاو عمربلا ل دسك لعف | ىو لاعف “الا هيشأ امام و مهدنعةفرعملال هل

 7 ليمو 10 997 1



 ذهل
 9 داهم ود < و

 فرصت ب رعاا تأىرتالا لحدا مخ ل 1لتر 1 3 ١

 مد دع

 ةفبصا ١ سدل هنالم :ركسملا ف كلذف رمصل :ةواضدأ آهن :وةرمصلا ال ا ا 0 1 5

 ىرتالأ ل7 مار ىه ألا ةدعيار فرسلؤو أ امم دحاو عقنال فل داريا م 3 ١

 ممن نقلنا ١0 هرثكتس ةدئازا_ ما كادبامو فر ل نك ل ناو فرمصت لك ركفأ ل ثم هلهنأ
 الكف فرصت نك ءلعل خد كلذ :0ناو اضيأءاملا كاذكوةن ا قئايلوك 5

 هدهف ةلمدهلاو ةرطمقلا ةلزنعلعف هل سدا هني الةيانرلاو ةزاح را ةلْزخَةءاح ا العض نأو

 هرو كر . م 1 و : 117 هال لا م | ا 2

 ناف ىاوأو نيد صأءىت ىددئاو زىهفةثال_ثاتاش قام دانز رثكدءاملاو فاآلا

 ا 061 5 1 / 1
 ناكل قلوأ ضأن يش: لولو قولأاملحروقا ادق كلذ ىلءلالدب واولاهبفةدانزلافااقاوأ

 مَ 0 ا . .٠ 5 0 2 00 ا |
 قع أو لاك ًاوخءوث مالكللا ىفءاحولو ل-عوفنمرثك أمالكلا ف لعفأَن ال لعف ااندء

 وهفَلَوأامأو اتدمانك اسالا لالا فا نكي م َلَعفَأ ناكولةنءال هّتفرصصال حيره َّتمف

 لعفلاهيشرهن الدف رد ءكرتاعو ه«:ملوأ, ترصو هنملوأوه مهاوق كلذ ىلع كادي لعن

 1 و 2 و9-5 . 16 2 4 2 و

 مالكلا فسلدنال هدئارءاتلااعاؤقسصن# و2 تشالاادئازه:لو الاف هذال عال و

 5 ٍّ هو . 3 / 1 و 5 ا ْ مالا

 بترئاضي لاقي دقو يئريوخ ءاشلا اذهل عنوكرّدان زو سل فرحأ ةعيرأ عش
 35 0 أ ع و:3و 5 1 و

 لاعف الاه ءمسش نم 2 4 تا ناودن «00 مو 0

 0 ثاديو لدتا كلذكو تَرَ نموها ةورمّلاعردقنو ردا كلذكو

 ل 0 ا هس ل هر كادت ورك رقع ؟مالكلاف سلال ٍرّر-علا ضعي

 امو كاذَنمُأَ ل فاماوم د رم رات رهو ا كارا كارلا كلذغ كاد و

 كلدك ووش ضو ىد ىدافو سكدمف را سفن نماند.ئغ وهف لش مقار ىل_؛ءءاخام 3

 قاركت لامن الءاملاو فل الا لاك سالؤدانزلا ىف نونا وءانتلا لاخ نال برعلا هيَتلعف

 اذهفارمس موال مفقرضتالن أك يلع لدخد كلذ لةنلناف اهتم تركك ن نيتدئاز مالكلا

 تيماذاو برم هبشي نال هفرصت لداء الخ َّتيمساذاو برعلاو سنون ولله |لوق 1 . 1

 جاهالو لدقاهمشتهن 00 ال هفرصن عصاي الج 7

 اغاو سنو ولم ءلدلا لوذاذ_هو 1 :أا ”الاههامش أو بكرى هسيلا جاتتلمهلا اذهىف أ 0

 قذوكلا تأ ىلع مهد نهال مس أسيل مم *ال هزل ا مذ هيعامم“ الاد دهرا

 اذه ناو لش ملألا قلع 2 ريالا ةانملا اذه ىبَعَن زروكت وذم اوزلااهلت اوأ

 ا سس سس سس سس هس سس سم

 ىرثالأ هلوق)

 لسمم مسا سنل هنأ

 ىنغب (ملا فرضي لكفأ
 اهدغ وةزمههلوأ ىف امسا
 ملةءلصأ فرحأ ةثالث

 ترغلا مالك فكلذدحو

 ةدئازاهن أ كلدبامت ودلوقو)
 رثكي ةزمهلا نأ تعب (لا

 تاشيف ةدئاز اههاوذد
 هةاة2ّثا فرعاش ةثالثلا

 رذتأ ل ثمة د از ةمفاهنأ لغو

 ةحلع له ت1

 ةقاقتشا ف :رةزلام

 قازيش هلا



 تعطقو هلوق)

 اغا (جلا تافلأالا
 عوضخومن ال تعطق

 طفل ىلع تاقلالا اوءام٠الا

 انلعحاذافه_ةورحرمخت نال
 طقسست ىهذ ال ع ردقلا

 تدثتو مالك اهلبقناك اذا
 ح رد و ةأدهمم تناك ادا

 ءامسالا ع وضوم نع كلذ
 قاريس ها

 قرا .قزملاق هلوق

 ماقملا اذهىف طخ ىذسأ
 كلانا تاقناق4صنام
 ةركنلا ىف ديزي فرصت

 رج فرص نمل عنماعاو
 عراضهنأ مساوه وةركسلا ف

 ةفص ناك اذارجأفلعفلا
 نوك.نأ لءةلعغاأةلْزرنع

 هتلعج ئامساراصا ذافاممأ
 هلاح ىلا هيريصا عاف ةركن

 ةعسم ناك اذا

 هيك ها

 | | «ودكم

 ع(

 يلد ل اايفارلعتنا نوتتلا هدف لتس دقعضوم فراصالف ل عفا لمالا فوهامنائاثسلا

 اذاو لعفةلاةفصلا ةعراضارثك !تافصل|ىفّلعفَأتراصامناو ءانيلا اذهمىلوأو هاف
 ته ع اع 5: -

 ىرحآوصلااذهو مو بلغت ركشيو دنزب وف هفرصت/ةدئاز هلوأ ىف لقفدال رس

 تانلا اذ_هىانركذ ام عمدج و 0 رر رو بسك ْن وك نأد صماىصقأاغاو ه-فرصدتالنأ

 ناك "0 رثذلا هان ناعم نوكم نأ لسن ةق سوهو ن اكن آلف رم لاك ركل ف رمد

 ىفامساه تاع كناقديزيامأو ةفصناك اذاهلاحىلاهتريصاغاف ةركتدستلعجمم اسما
 هنريصا لاه. نوكي تأ لبق هيف لقثتس ناك أمد. فلسا وس:ةااهف لد لع

 لقأوأ ثضابالجرَترمساذاو اسمسالر مرج أواممسا نوكينأ لبق هلاحىلا عمجرب مةركش
 كلت نءاهت معدد ل الا ةلزتسع ريسص) 0 تاق هل طق ايف ةرمحت تهذإوأ

 "000115 تقدس اك نيودتلا مت تلقشتسا كنأالااهستتو اه عفن ىرتالأ لاخلا
 | نمئث سلو اذه ىلاوصت نأاهرسم ف عضأاغاف ماو عسصا ودم! وخاهباهيشنىتا

 هلو عو "ول رج ىلع مم لا َتنكسآنيحاهلخ أ له كئ رم أ نال ئرط زن فورم اهذه

 نإ ا راك ةلصوقفلالاتك رتمسملاتن :كسأ نيح معس الا اذه ىلع فا ؟الاتلْخدأ لف

 ب م 0 لا احا مالا فب! فات .كرتاو

 لعشلا نمعوش سلو سما ايرعاو رم الوع وقت لعفلا طفل طفل همشدال هن ال هتفرمص ومنا ىلا

 ا د تلقي كل ”الءام. الك اهلعجت نأ نمرة نكرلاسسا ل وأ بر خإٌتاعجاذاو اذكه

 تناك مساَّلك تأرلعاو + مساىلاام-اتاقنلن "ال فئالا عطقتلاتالطلا هستيمسولو مساهم
 تو.ديو بولس آوتلصإ و ف كلذو فورصمهناف لعسفلا لاثم ىلع نكي لو ةدئاز هلوأ ف

 ن'السيرضَتو سب رشإو بو رض وحن لع#فلا نم هتف فتش اذا لا. اذهتاذكو ضوضعتو
 لزب ورضي ناكولف اعوف رف رصت ل: أىرثالأ لعفلا لامم ىلع مسابسيلو لعف سلاد
 كلذكو ةدئازفلاالا ةلزنءءاهلا هذهن ًالهقرصتإ قار هالج :تمعمنإو هفرصتإب 0
 هنال 1 21 تاقفدَت رفح ب را و لافت الد .رثممساذا و من الرع قرع 1

 ةدستهتاقااذاريقهتلا فد هع اركا6 فردالامل ا رك وَباعَتفد وقةلزتعر يصل

 ريسصل هن مح اذا لسعر مسالداج أ كاذكو تاغللا عسج ىف ةع بلا فرممنيالام ىلا

 فرصُال ادة ب رهاذه تلق قر بالحر تيمسنإو رسالنمَلدَِبأ

2 



 رد ال راةنمعتأ ١ 2 بأ هرم كلوق قامسبنمدحاو سلو ةركسلاف نما ْ

9 

 لد 1 مالكلارثك أقامعا اوتاغلا|ضعب ف فص لمدن م هناك امياناذه هب |
 ك1 مى 5<

 ْن ا هفص مهضعل ه]-ءحدقو امءاوعلا اذ 50 ىفأو لمخأو

 نم ل واعشق لح ام 1 دسار يس لاا راصفق قالا ةد_ثلدملا

 ءاملاثملا اذهىلعو هنولل ةفلاخءادوةعمل هحانح ىلعو رضخأرئاط وهو هنولا نالمخلا
 م . 2 5 ع6
 د.ةلاتدتعاداو_هداامأو رد_صمالو ىل-عف هل نك. 0 ناو هق_ص مهد _ةءراصدت اك ىفأ

 - 0 هو م هيزوازءر. « " 0 0 101 0 دج 1
 مو ةركمنالو ةفر_عمىق هؤرصت ال كاف هء1لاتدنعاداوقر الاو هحلا تينءاذادوس الاو ْ

 طن الا لوقت تنأةمقارآو مهاد[ لوق أ ى'ال'ذهفرصأ لئا لاق ناف_برعلا كلذ فانك
 رمح 5 000 1 1 - ًْ

 1 اداوسواضا ودرج همقن الورب ألمقاعاو ةةصقرب الااغاو قران او تا الاو

 ىداولان م ح طمذملا تاك ا هانا ملا ”الاكلذكو ضارب .وداوسهمفناكن يح قرأ .ناولاق

 ةفصلا نكلو عرب ناكملاقب و ْن كمل لمرلا نم ىبوةسملا ناكملاو_هاسمنا عرش“ الا كلذكَو ا

 أك ءامسالا نعام اونغتست ىتح ءاعمالا ا و مهمالك فترثك اعراأأ
 ا 1 4 5 4 و ءدع /

1-7 0 

 2 ا ا ا «ا ماك 00 0
 تمه-نأف ةفص دهن ال كس لعف | فرمداتز رئاتع اك الءا 8 َكدملَعفأ باباذ .ه 8

 لوقت ال كن الك أ رخص ءاودج او كلذوةر ل ا هتفرمد لم ري#غب اذهل عفا الحر

 1 ترا سدا َنعةفصاذهنوكيانا وُ براذهالوٌر غسل راذه :

 ةفرعملا ىف هفرصتلامسنمدحاوال جر تيمساذاف عنك أ و عجأامأو لاح ىلع هفرصت ا

 مو

 2 لإ ةفص

 هو

 هلع

 هفرصتال افصو نوكب لعلك لوقن © فرصتالاموةل_:م'الا نم فرصتي مبان اذهب

 انههعمْبأ ةفرعماممن "الاف رمصم لف فرامل ة صوان عنك و عجب 1 0

 -ٍء َ 2 - 5ع 0 - 2-3

 تلقدقو هفرصت فك ةركشلاف هةرمصتاعمان وك لعءقاألك وةركسا الوقف ورعمق

 ناكنافرحت/فصولانمهيلعناك املاثاااذهن أت عزف هيلع ءانباذهن 'اللاغ هثرصأال |

 نأ عزامغاف ادبأ ب صن لعفلاهبَسدرأل عن لك كلوق كال دريظنو ىرح ف صوت سلواسمس |

 | قوالاةلم سلاف لف 200 ةامساىلةناو سوو لع الكل لتر

 هناك هلوق)
 ةفص مه د:عراص

 ديعسوأ لاق (لا

 ُثميخ ةلْز ع لع هنأ دد ر

 اعداد هضلاقدا ادا
 هلذفص نوكب نأ قاس

 الج رثمع- ناف هلوق)
 ع كتمريغب اذه لف

 له 1 ديعسو أ لاك

 10 ريف بتايبلا

 ني-ةلع عامتسالة ييدتلا

 وح هفهدلاولعفلانزو

 ذم لّضفأ لح رب تر رم

 فرصتي كن هتفذح ناذ

 هللاو لضفأس زو ةاضأ
 الح ارب ترم 0 رك أ

 ارهاط ك:مه_عم ناكو

 2 ةرعملاق ى ومدن

 . ريغبهتمع» ناو ة ةركسملاو

 ةفرعلا ىف فرصني ل كنم
 اناوةركنلاف فرمهن.و
 لخف أن ال ر جأ بان فلاخ

 . الااتعت نو_كيال

 ها كنع

 اصمم



 « ا لا ل فد ىو ا ا ا توحد لاا
 اذالو قتل: أىرتالأ لكشف ةلزنع س|اذههلعف أ امافابصنانههل_عفأ تكرعل م هقرمص) ولو ا

 247 8 : و : 2 2 ّ 8

 اذهه ةفسصتكر ثا اف هفرمدأ ملاغصونأك اذالءفألوقتو هفرسدأ لاغصوءانملا اذهتاك ||

 و تسوء 9 - 5 0-4 1 - 2

 لاح ىلع فرضت لل_ءفألراذ_هتاقاذالوقتو هةرعمناك اذالكفأ فرصتك رثك

 ١ . . 5 . 2-5 عك 14 1 5 3 5 35 2 9 . 5 ّ 1 هى ْ
 لعفلاه.,تلثمكت الادب |بصت دب زلعذأ لك كلوقك راصف هصاخ فصولا هن تام الكلدو ْ لوقو هلوق)

 5 2 4 2اس 8 1 3 2 8 أ .٠ هه زسإ؟

 فصول هيام ىذلا تدرأ اذا هفرصأ الع الكلا ىف َّلعفأ لك لوق: نزول ف تاق ةصاخإ|| لج راذه تاقادا
 ّْ (حلا فسم لسعفأ

 2 د 1 1 | هوس أطخ قزاملا معز
 لسعفأ كلوقنال ةركشلا ىفهةةرمص ل عداي الجر تيم-ولك نى رتال أ لاثموهاسعاف مدا ةلزنع 0 لافو :ةازه فرد لَ ْق

 نيحالاعف أت دصن اك فصولا ههت د منيحدمف نيوذنلاٌّثكرئاغاو هيلآةامناوء شد, فصواال || كذاملا عنضيإل سابعلاوأ
 ْ | هنأ ىد فءعالوتلاو أش

 2 ل ل علا - 2 ع سلع ع

 هفص مالكا فلعفأر قتس لهن الاذ_هزو< اللا ةذ هفرصأ المالك ل! مد ١ لكلوقأ(6

 ١ 2 آل دج 00 1 0 5 1 7 53 1

 5 كلوقةلزعع لف أل جر اذه كلو قفال ّممَسمالعف مالكا ىف فرع الو لعفلاه,تاثم ا ا 0
 ا 0 ا 0 1 ع 9_ 0 |ثدمح مهانيأران ال فريد

 اكتلق رعخمالو رهظم سا فل +:لاذال_فآةلزنع راص فودوملارك ذتملاذاف ديز ل_عفأ ْ وهىذلا ل عفأت اوفصو

 هعدج

 ىذلا ةلزنع اذ هلاقف فضولا هبَتاّدمىذلادبربهفرصأ ال ةقصنوكم ٌلعَفأ لك لوةءنأ هع ْ اوفرمد لسهالاف مسأ

 1 - 5 5< 1 3 ' ةوسسل ءالؤه ةكلذ

 أ ل وقين اىلا حاد نكد 0 ولام ري-ءمالك !قاسان افص و لا ناكل ادهزاح و هل_ءقانركذ ا : 7 مهيلوت 1
 5 5 . 5 . ٠ .٠ لعفأ لك هلوق امأو ع را

 ةةصدن الَتاقمالكلا فمدآلك فرضتال تاقاذا نأ 5 ةفصهن اللوقب هنكلو ةنصنوكت || نوكي هم فالخالف دز

 | دقو ىضاملا ىلع لسنا

 هر 0 0 | ل_هفوهوالا هبعفتربنأ ملح كفصو هيلع ناكنا انه لوقت: الن يهو ىلع نوكب نالت لج رازاه نيرو || در عام يد علا
 هنكلو ىلعفهلمااكلا فل معّدسم فدو انهن العف سدلو فرمدنا ىلعف هن كب مناوفرمدس || وز لع لك رت

 ريسغتت الو إلا

 ارتدت هأ

 كلذكو اهتءعبةف_دل امدآن ال ةفصرغنوكب مد[نأ بط اخللاىرتسةفدلاههتدرأ لوةئالو

 ناك نال لكهلنمو انك ركل اف وس ناك لعن أ لك كلوقق لف هانت ءانعاغا|

  لوقتو لاثمدن ىلع كادي ة خص ناكو َلُحَف تناك كلوقو فرصنب ل ىَلعَف 4تناكو ةفسصص ||

 0 ثينأثلل تءاج فلأالا تناك ناو فرصن |ثينأتلاريغل اسهفل تناك ع فوأ لق لك

 00000 ااا كتان! لوتتو تين لري ىلا الا تاغ ترص تعش ناو فوصل

 اذهلوفت ك نأ ىرتالأ اننمالا نوكمالو ىّطْدمح َلثم ةصاخرك ذا ف صو ه,تلم نالت |

 لك ف :رمصتسالمالكلا ىف لعق لك لرخ الا دهرا ده ليف انها شح دجد |

 اذ_هلوقت نأ أك ةنبلامالكلا ف فرص اللا ملا اذ_هن الفرص المالكلا ىفءالعف |
 ءالعفك ةفصلعفأندفصلا ىفوف ةرمصتن الاعظم الف روم الفل ءفذألح رآإ 2 6-5 3 3 5 1 ىو .ع . . 5ك

 ا الج رتيمماذالن آس ذو معز جالح رهيتيمساذ ا لاسعف الا نم فرصنب ام باباذههب

 براض»



 دارا يال 0000 ال كلذو نا 0 5
 0 اوالا اهلا اوأتراصوءانيلا ىفاهترش اذا هيلع ءامسالا تبلغ لعفلاءانم ىلع تناك اذاءامسالا ظ ا 9 8 لئاوأ ىف توكننأ يدع ليصإلابق سدلىتادئاوزلااهلئاوأ فيي عوفرملاو بومصنملاو ||

 دب زينأ | لبانو رخةلزتمب دمدارع لاراب ةم راسا الللبصالاىفىهىيتلا|| ٠
 وه وكلذف رمد دال نائف ىسعامأ و اممسا تراصاذا لمي وش 0 زاسع نا ايي بَ و ظ ا

 وهوةيسعكلان ملعقوهابخاواسسعك ىبي ل لح ران وفريضي هانم ٍِن رعلالوقفالخ | 0

 / رئاو) عور رب نيليثو ون مكس تريلا 14ه 2 درعلاو المنا ادت عمد كلاودعلا 1

 قوفر 0 لا عض تم 1 ااننثلا عالطو السْياانآ

 (ليوط) ٍْ لافأك ةباكملا ىلع هنكتو يسع ق ع ال 1 ْ 0
 متو< 5و /

 بلكت :ورمصت هان :رق باش ىند

 سا 0

 وهف لءفامأ اق ف ةرمدت تر رض دف درمو الح رتيم-ناف الح ىذا اس |انأ لاك رك

 بت برم ىف فخ هالادشنأو ءامسالاهمشد نا ردو ردو ف ةورمصم

 ١ رولا 50 نواموكناموانأ - / م رعاه اومأ4ْبا قبس

 و رين حابر ىنب نمو ربل ليو نب ريع 4 هبت ماذا لامفالا فرست لهقر

 ىنوفرعتةماملا عض ىم #* ملانثلا عالطوال> نااانأ

 هفرصلادرفماماهلءحولو ةل>هنالد اش ارمضم عاقل ادن و هنالزن وعلان مالح حاتم افدهاشلا

 ءامسأ قفاو هن ىمماذا ل عفلا ع نء اي فرصدالنأ ىرر عر ىسعو دوجومءانم*الا ىفهريسظتنأ ل

 روهتلا تال دعما م دقت ك ةناكمل ا ىلع ءلومت هي ويسدنعوهو تملا اذ#حتحاوقفاونموأ سانجالا : : 1 ٠

 علطضم ل مالاقدو ليلا فقد رطلا 2ك انا هلدضق نسمتو همرك الح هل لاقن ىذلا مرككلاب ْ

 ىتمهلوقو اضدأ لد لا ىفقيرطلادحنا اودع عالطوارامئلا عالطوهرومالا باعصلسك اردئاد_شلا |

 ىنعمك-غلم ناك اعىومفرءف ىسفن نءتب رعأ مالكا ماثللاترسحاذ اىأىفوفرسعت ةماما عضأ ||

 ْ رثكلدشنأو *

 ارمغااورذب واموكلمواءارح ب اهناكمتقرعاهاومأهشا قس ل

 هل صن ع ام لعفنال ءامع#الا ىهلريظن الامل لا عفال ا ةيفي أ ن نمهتعفاوملءام مما اوهورذب فرمص كرف هاش كل ا

 عو رففرامملاو ةفرعماضدأ ى معَأ هلالسدقملات هب م برءمى مخ أهنالم قم تعالو ل فلا ١

 هلك ا تكل معني ورسع نب ريذعلا هل رنات : ال مزغنالو سانجالا رمتاركذلاىلعةلخاد

 الهاف هاممءام“ الك 7 الءاوم ال نملدملا ىلءهدباموانأ ار>بصنو

 ااجواعاستا ام نيازاذلا



 الر تثءمعد

 والت
 رخاوأ ىف لخدتواول ادمعس

 ةمالد واريد عد لاعتالا
 اريد تاخد ناف عملا
 ىش ىذلا لعفلاب ىم«مت

 هنالربسغتل لحرهبف

 تناكنا و لعافو لعف

 تمعءدو عمسحللة م 2-2

 انون واولاع متلخدأهي

 ت.أرونو رضاذهتاّمف
 وهو رات اوهاذه نيد رض

 ني إسم ىرخ ه رع نأ

 مو بصنلاو عفرلاف
 هقو لاح لك ىلءتوذلا

 لعد نأوه و رح آهح و

 لعدتو نوذلاىفبارعالا

 لك ىل_ءءاب ل_بقام
 قاريس هالاح

 راصتخاب

 هدهاولاقفبرعلاتفاتّحادففىرفذامأق ثدنأتلا هى حك ىاافلالاهذهنيدو ةبعبر الا

4) 
 ١ - 26 وق. 0 . ص . 7 ' 3
 نمكئىشس ع مسا لكفذ ماخ .ودعاس ةلرتعامهودت وبراضو براض «رنصمقء أمت الاهم

 هش ةدايز هلو أ ىف مسار هميم ناف فرمصن اءامسالا ىفلاسثم هلوةدايز هلو[ ىف تسدل لعسفللا

 مسد-ةلاتسب هواش ممبالحرتيعسنإو هلك اذه هو مذ_هف فرصتي )لقتال

 راصاذا فرص .الوهفالعف همشأ هن الو ءانبلا اذه ىلعمساةررعلا ف سل الَّنبلا هفرمدت

 ءامماللال لعفال لصالا قوداغا ىذلا لعفلاءانب ىلع ءاجس هن“ الءاسمس “الا فريطت هلس دل هنالاسمسا

 لاق نمفاوس مال رتسمسناو هتفرسصهترّدحناف لاعفالا ف لقثتسنام هيف لقئشساف

 نمالح راهب تيممول اوأىاهقدلنأك نونلا قلل بقأد قون َمَتاذهتلقُتغاَرعلا فوك أ
 - م ص وْ

 | نس يرض تب أد و ونو هرم اذه لاك ل جر مسار توا سماذه لاق نمو هك دوأ لوز رع هلوق

 تاقئيإسماذ- هلاق نمثبار ءالا فرح نوذلا تلع-ناف لوقلا اذ_هىف نو رضي كلذكو

 لما تفرم نيِإماذه تلقا ةغللا هذه ىلع ٌيِطسْمالحر تمهسولو ا مانع

 000 نس رب لع هتيم اك ترو ءام- الا ةلزغ تراصد_ةاهم الءان واولاناكم

 تناك نيحّسي ” رمضن كلذ تاعفاك مدا رامذالاًةمالعن 7 :(تحاذم اذ /

 تلقنيح ءام-الا ف تاخددقا م“ اًلءاهاتلا لعت 1 ءاحد هب هرداذهت ل قف ثدنأت [ةمالع

 ناو ثنأتال ةمالع تناك نيحءاهءاتلا تلف لر 2مفرح دعب تناك اذاتفقوفهنرمضهذه

 ةمسو

 َتففك اغإو نيلحررب ى ممل .رةلزتع هتلعح ونونلاَتةلألوقلا اذ_هىفان رمضل تمع#

 نينثالا ىفاضد مس ا .زالك كفلا تناكو ل ني->ٌكن'اللع-هلافنوثلا

 86 |0 خاين فذ لعد طفلا فصلا كاذف حفلا داو وترا

 سيل نال اذهىفهفرصت مّن سا :و أن رضنالسح رت مم« ناو ايه ىف خضلاريسظت تاه

 هفرنال رقع لثم مالكللا ف سلف عمجلل هم ال_عنونلا ٌتلعج نإكن“ الءام٠الا قوام

 ١ وف هرصسالباو ةلا الك قوهذ هّتمكح تالءافالةمالع هتلعجن او

 0 هتقلامو ةفرعملاو ةر 9 تالا ب تق رع 1 الا ه2ةلام باء اذهب

 ال 1 تنام فرح الاماثأ يو ةفر 1 فر وتركت قفز الا الا

 ا ىلا فلالا نت اوقر ذب نأ اودارأ ممنأ ٌكاذو ىبضَعَو ىو سمو لفدواكزجو

 اشبه :الثلا تاس نم ناك نود ا!فلالاو ةم-اكلاس فننمو.هىذلا فر-هللانم



3 

 فل اهو ه2 نأ اودارأ مسمنأ كلذو ةليسأ كرف ذاولاقو انيلنأ ىدارت رسليسأ كرتذ 0

 تتلون ةلزنلا كلتب لودسخوا ونأ 5ع رحب ةقدلماهلعج نو: نمامأف ثينأت أ 1

 يكن فرفع ملك عل "الاكاذكو كش قشومت هدحاو 00-0 5

 سلا أ ال اطر أو ءاقاع اواو 0 ال جلَعلاكلذكو ريشا لل ل 1

00 

 امعاةلزاملاهذهم ى طخ صو عاب ىمهمو ثدن :ا:ففاأ |بمنالذدحلو تمم 0 1 ا ْ ٠

 كلذكو ثدنأتال تسل فاال اذه نأ ىبع كاد ذسإلافضوهتنوننك ولَقْنَسَح هلم تناج ا

-- - 

 تقل ةدابز ىهامتاو ارك لوشن كنآ ىرتالا ثينأتل فلالا ذهل ”لكنالىرتخم |

 لطيف ىلا ةزئجاهلزايف قلل ثوب برعلا ضعبرو سيدرد ىقءاملااعةشلاك ةسسلا تاشب || ٠
 (رحد) ا ةءورلاف ثنأتلافل'الا 0

 + روكمفو قلي «٠ ا
 امهفلأ نأ ةريكنلاوة-فرعملا فامهو و ىَورَتو فد فرمص نم م-هعنماغاو هنونيإف || 3

 هبوسمت هالو هسنمح رخ ىتءلثدنأتلا ف ل-خدّتالو لام تلفاذا مالا سلع كين

 اهيلعاونبف ىزجاولاقمهنأ ىرتالأت رفعو ةتوتسءانو ندعو نونب كاذاول_عفاك انياب دبأ ْ 1 :

 نشعر نونو تنأتلا ريسغل ف لالا مف نوكب دس دلو تاكو ثالث هبفتلاوتف فركلا 7 ٠

 ءانب دلت ىلا فؤرملا نمت سلا: م'ال نر أ ةعورأ هت عا متاكحر شال ل ظ

 دحاسفرصاوكق ائاهفرضاوكر لس" الا فو راشد تءباتاف كفا لست هاما وهال ١

 تاكرخ ثالث همفىلاودتالودحاولا نوكبال ىتفاءانملا اذهاوزتشك ثمن ||

 يب ةفرعملاو 'وكشلا ىف فاريضنالا نم كلذهعنخ فل ده. ثدنأتلا فل[ هتقم ام باداذه و ْ حج

 ةابباسو هاهقفوءابوفوءاعسُعو اسفي ءافرطوءاركصوءارضخو رد ص وءار جوخ كلذ ||

 اك ارتوةكورت واكف نمو ءايف ضاوءاقد ماا ضرأ هنمو ءاروُشاعهشمو ءابريكوا واح |
 و هر 0 - وه را ا اا

 تل 0 ءايركذا و ءاب : رقعو الطول و ا

 جال فارصنالا نمهتعنف فل هلا انهم 11 5 1

 لفغهفرضزو<و ثدنأتل افلا رخ ىف نأ ال ىلع كفرنض كر ةيفدهاتشلا د روكمفؤ قلق فنتسإ #0

 بورض ىف ىتربازؤن فصو » برعلا نم عم“ رتاقل لاقيفءاهلاهيدجاوثنؤتو ناخد لآ ف لالا نوكت نأ ١

 'املعماقي نأ هاصأو اهعزدليهاملان دوى تر تسد ىعمو رشلا نما ضر وكم او قلعلاو رصشلا نم '

 ديدحلا نساك تاق صوت نسالقا من اكنوكتفاهدول-سالقو نمت ى> 1

 ( ىلع هن 757 7ك 3

 كادكو هلوف)

 نأ ىنعد (لا 225

 ىففلالا لع مهضعب

 اهلعع موضعي وثدنأتلل ىرتت
 رفع قاحل الل ةدئاز

 ثتلان'ل اوق هسقو هوو

 فلالا نوكت نأ وهو

 نيوعتلان
 طب خو هانأنال سانقلاو
 دحأ ىكع كدي نفنتعألا
 امإو ثدنأتلاامإ نلوفلا

 اهنال قاف لالا دان َر

 لصأو ءايلابعيف ةيونكم
 قوالاءاثلا ىرتوىرخشست

 نماه الواولا نم لدب
 ها ٌةرتاوسلملا

 قارس



 ناف هلوق)
 هايلع لابام تلق

 اذال مق نا( ءأن رحو

 >0 8م وه. 2 و - 7 ا ا 00

 القا ا لأ الو سار (تع ماكل ف يله الاغ وتفم هاو[ ن كسف امس نإ دتال ||
 نا انكلو لايرسألو حادرس لم مالكللا فس لهن الاحومفم هلوأ نوكيف امس نام | املأ ه+مفنال ةفرعملاف

 | ثدنأتلا فلآ همدت ةدئاز
 ال_هف ظفللاو ةدادزلا ق

 ثنأتلا كفلأ اذله بق

 أ امناو ثينأتلاةم العا
 ءاعو_ًءاَمأو فرصلاو كلذ ىلعثآدي ريك ذتلاوساطسق باببهوقحلت نأاودارأ ممنأكلذو || فلا ثدنأتاا ةمالع
 0 0 0 7 0 0 ا الف ه_:مةملق:مىه ىلا
 ل دب صافدت از عاهل نم مهنمو فرصلت وسوق ءاروع لرا#ع 4 د نميسرعلان د ] ءانلعف 3 هلا ثناك

 الاءانملا اذه ىلعء ىحالوداضلاو فال هر - نيسةفءاضمواولاو نيغلا لعد و فرصدو ْ ءارج ىو ءان نم هماعنم

 فل نع ةساقنم

 طفلا !ىفاكرتشد

 ىقا رعس هأ

0 

 مزح الهنال ارملة رخل الاتزمهكنأ الااهدحو تناك اذاهلث مقل أدعب تناك اذافلالاو ||

 ىرك ناك اماهيل ىرحبو ل دش لول فئاالاةلزنع فئاالا نمّلدد ىهىتلاةزم-هلاتراصفنافرح |

 ناداربالنيفل“ الانأ لعاو + فا'الاةلزْنعَقار_هىف ءاهلاتراصاك ةستبان'تناك ادااهيلع |

 ةالفاقزنإ لنأى رتالأ هوغو حادرمس ةثال_كاتانياقيمتلا دب نادازتالو ثسنأتلالا ادبأ ||

 ءابرحو ءااعلابامَتلقناذ اقورمصم ناتدئاز نافل أ همفةثالثلا تانمنمأثرتلو ةفورصم |
. 

 ص م 2 يأ

 "افافاههايسشأو ةءاحرد ىف ىتااءاملاك ءاننملدب ىفاعافل الادعت ىتلا ةزمهلاهذهذاف |

 ءايلاو فا"الاءذهن أ ىرثالأ لاب رسو حادرمسءاب زحو ةايلعاقململانهناندانزلا ناناهتءاج

 فردا سفن نم ىه ءا ةلزخعءاملا هذه تراصفءانملاولاسملا اذه ىلع ةثالثلا تام الل

 انا ال0 لع ات تحال نافل ا ىدتالو انزل اذهاق1تن آش ثدنأتا نافل ى_كنألو ||
 2 . 8 80 |ءانرحوءايلع فرمد نم متهم

 | رخ اكاهرخآكالةنرعملاف

 اكرشتلاك ثننأتلتاتالا نافل الاامهكس مت لف !ةهلالاانهه نادازتال ساطسقو حادرتسي || ةدابزلاو ظفالا فءارسج
 : 0 400 26 | لالا اظفا طنس لزق
 ثدنأتنانالا نافلالا اهيف ى دلت ىتلا عضاو لا نم سل عضوملا اذهراصو امهعضاومىفنيفلأالا || 06

 اق ن1 1 كرك فر دهل نع لالا د_هيئانل ايف ى تنال ةسئب [ث دن اتالاتهاح اذا ههلراصو
 1 ِء 1

 ى راك كان وقاذهلوقن نم رعلا نمنأ معا او # ىل الاد_عبءاسلا اهي ق دلت ىلا عضاوملا
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 ءاغو2ةدحاولاو ادد ناك ام ||

 ناركسوناشطءو + كاذو 4 ةركنالو ةفرعمف فرصا لففا ادعو هتفطام اباه ||

 اهلاثم ىلء امن "الارجل كف اآدعب تءاجث مح نونلا اولعج ممنأ كلذواههابش أو تالسكو |
 ٌةمالعهقّدنالو ّرذملاامهب صتخادقناتدئازلاناناهو نوكسلاو كركتلاو فورملاةدعف |

 أ ءارحترك نلناك اك ةدح ىلعءان تاركس ولو رك ذل اشي ىلع تن لءارمسنأ 5 ثدنأتلا ]

 اهارحم ىرس أ كا تركذ ذامفاههشأو ةعراشملاهذهةالعقع راضانلف ةد ىلعءاش ]

 » كاع رمش : وك ىلا فلألا ةلزنع هن دون تسلا ةفرعملا ف ىف ةرمصتن الام باد اذههي ْ

 كلذو
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 اذ-هءابشأو عابضلاو عسّصلا كلوق هنداب ز ىل-« كادي ناعبض كلذ نمو عرْمه بان ىّرعم

 ةركنالوةفرعم ف نب ونتلاهلخدالمتلز: هلك اولعحاك ةفرعملا فه ةلزنع مولع وكس َآَ

 هلىذلاَن البابا لص الاف فلا'الادعب نوذلا هذه تاكو لعفلاةةزئعهنئالّدْغص ُلمْكَآَكلذو ||
 عضومىف ةركشلا ف فرصتي ىذلااذ_هراصاتلف لاعف“الل لص“ الاى مم ني ناك اك سم

 لجر ما َناَحرْس تق اذاف لص'الا ىف همدانزلا هذ هام لزب عمولعج نب وتلا فرت
 ه- و

 َتاب_ٌطَعريغصت فل وعن لذ ةلنامْضعر 2 آهبشيالن الادهرخ 0 ن الود رص نيف رستاقف

 هم و

 نون لك فرمد عدت نك ولو ىرثاع هلل نيل -غةلزنعريصت و ناصع

 فرص عدتا6 َنايضَعرخ اك هرخآ امفرمدعدناعإكنكلو نمعر سس

 لاعفألا بشي الدهن الهتفرصت ملصإتاقاذاف هلوأ ىفةدانزلا تناك اذا لعفلا لام ىلعناك ام

 ليل اوورعى أل وقاذهو هترْعماذاناضْغرْخ [هبشاالهرخ نال اذه تفرمم كا ذكف

 ةفرعملاف هتفرصنّلانمنانتوأ نمسلا نمئاعسوأ ناسطالخر تءمماذاو سنو و

 ناهد ىمسل_رنع هّنلأسو دا لادةلزنعىهو فر.ملا سفن نهنؤوامأال ةركنلاو

 نونلاو نطمسَشَدلا مهيد خ أ نإناطْمّس كلذكو فورصموهفنةهدتلانمهتيمستإلاقف ||

 نم ناقهد ٌتاعحناو نوذااهمن تمّت عف هلناك اذافرحلا سس ةننماذ_هلثهىفاندنع

 ن'الهفرصألاستاَناص ىم-دلحرنعلملخلاٌتلأسو هفرصنو طسشنمناطمسو ىتشذلا || ٠
 5 - 1 3 7 2 0 : و /

 لسر نع هتلأسو نيلاةنارملاامناو هتضو ضا+لا ىمساك لاءفوهفهنملل ىعءاماتارملا
 2 و ردشلا نانف اكن ردك ملوش تألم رااولاعفهنالقو رم ملاقفانانمف ىم 0 ا ل ل

 لاف:ناجرلاونادعسنعهتلأسو فرعن ىعمدل نكي لا ذارثك 'ال |ىلعهجأو هفرص ا اللاقتف
 3 و 9 لإ ع 35 5 ب ع

 هرع_سفتوافعسمالالالءفالو حادرس ل م مالكلا ف سل هن الةدماز نونلاءذهتأ ىف كسا

 و 2

 ّْ كدب ناسناوتاس وار ك”لدذ ةدئاز ىهو لعق اهةاومىفنوكمالنون لك كلذو | 5 01 ا ل ل ل 2 500

 أ : 3 هدا كا هلا 5 1

 هه 0 0 ع 1 و
 1 ءاسيشأو ع.ضلاوذ ثنومو ًارددموأ عسجلاوأ لعفلا.ةدئازربغمأ ىهةدئازأربتعتاغاو مك أ ٠

 || الو ةفرعمفف رصنيالامرخ اكءرخآنأ ةفرعملا ف اذ_هاوفرصصدال تأىلامهاعداهغناو كلذ

 أ| ناّمر نعهسّتلأسو راطس ةفزخ-عو عفُناونَد لاق نمو ٌتنود نمهن الطريق ةلزنع لاسفف تاو دنع

 نا نون ةلزنجاندنعنونلا تناك نام لائم ىفءئئءاجولف هتصقكه دقو ناب رعريسفتك |

 هتلأسو هلوق)

 لا ثادعس نع

 حرشف ديعسو أ لاق

 رخ 1 ىفناك اذا عضوملا اذه

 امهلبقو نونوفلأ مسالا

 امييلع ؟ح فرحأ ةثالث

 ليلدلاموقي تح ةدابزلا
 نونلان أ هريغوأ قا ةدشا نم

 مكح اذه لحأ نهوةملصأ

 تامر نوذلا ىلع لملخلا

 فرعي ناوةدئازامنأ

 كاذكرثك الان 'الهقاقتنا

 نمراف ةريسسعلا ال هنأ و

 اصخملم هاىتعم

 هرسضاف



 ناك ولدنا كا وفرت تدم رد ل ا ا اروع ب
 32 ِ 2 ١ 000 ١

 اناق اوفسد م مهانعممناف تاك- ىف عب نونلاهذهاوةعاضت اقوهتفرمصا ضاخضخخ

 وأ ىلعت ال رت ساذاو ناهح ىف سعت هدو ازانوناودارأو فيعضتلا ىنعب كلذاو دير

 اناا ل ع 1 ميل تال ا لص
 ءاسلءامأو هتصةكهنصقو نان رعى فرصلا كركه ف هرصلا كرتو ةفرعملا ف هفرصتل قلع

 5 00 ل ا ل ل
 همشق نون فا" الاهذه دعب تسلهنأل نقنم ةرك.ذلاوةفرعملاف فورصقل> ر محسنأ ءأن رحو

 4 و 21 5 20 .ه 0 5-7 0 0 9 3 2 5 2 0

 |١. فرح نم لدددت الءارجنرخ اهمسالو فىورسرو ا قلعرخ ا هما تنانضعرت انور ١
 2 3 9 كس 2 م 5 ه- 3 / تت 0 >2

 ةلزاع فره اكلذو فرحا ُكلذ ىلع ىرجام هملع ىرسف لاح لك ىلع فر صن وفلل الاك هبت ودال

 ٌتفرصاك هرب أ لاقف ل_جر مسا قعر فَ نعهَّلأسو فراس فننمْيتللاواولاوءاملا

 فرصنالف لجر مسا ىّرعمامأو ىرفذرخ آهبشبالذئنبحم رخ نال هبرقح نيح ناحرس

 نآاوعزو نوئيال-َقلعْث ود ند مبرعلان هو ثنأتلا لجأ نهترّةحاذا

 (جزه) ولون مهعمس هنأ ب اطشلناونأ معز ىرعم نو رو ذياسات

 انادوس ضرألان ا رق واعاده ىّرعمو

 فريال مسالا كاذناف ثينأأتلل مسا ىف تناكءاه لكن أ لعا يي ثدنأتلا تآ اه باءاذهؤي

 | ل ١ 2 :[]:دهاماو :ركلاف فرضناهلناقّكلق ةركملا ف فرصتي وةفرعملاف

 ّْ 0 ا ف 0 0-2 ةركسا 7

 0 ه8 #7 سا سوم يدور - و

 0 رع 00 ةرقرذفالو اب ل بخ ىو رمح ى :رامح ىف

 00 111100 22 ا - ةصم 5 هم

 هذه ازتعهاهل اءذه تاع رشع ةسج :سشعةس# قو تومريصخ تومرعضح فنولوة وقنا

 ةعبرالاالو طق ةعب رالا تان ةثالثلا تاني ى دلت ملاهنأ ةلزنلا مذ همعاهل تأ ىلع كلدنو ءايشأالا

 اا 00 اا رللالاو رك دم وو تومورتع لزاما نال ةسلا

 انادوس ضو الانارق 0 ولهدادهىزسمو

 ا بهل اريثك ل اوهوإبده هلوقي هقصو ازناو ءوخو عرج قاح الاهل اورد لايعلا الئزعمن بوند هي ةدهاش ١!.

 1 | نماعتي+ اكدحاو مسا ىزعملا نأ 0 ادوسلاهوضرأ الا نم فنسثملا اوهونرق عمحنارقلاورعشل ع

 ىلا لعنخ عج



05 

 ناكاذزيبأسو هوو بركيد_ةماوفرصت لاك ةفرعملا فاهوفرصتمو فناالاك مالا 7

 هللاءاش | ٠
 دداو 8 ١ د تار : 0

 ىممرك ذم مسا لك جب ثينأتلا فرحرخآ ىف سلام ةّنبلارك ذملا ف فرصتي امباءاذه ب

 اننوم وأ 5 .رعوأ اممعأ ناك امانئاك فو رصموهفث نأ: اف رس بة نسل ف ةرحأ ةثالث
"© 

 وسهم 5 عموم

 برك ّنوكي وأ عطيو د.ك توكوندإ زفزا قنوكيوأ ل سف نماعت_ثملبعُفالا

 نأ اهفكلذ لمة افنب وغانا كلذلفانكم تشرك ذملاَتأكلذو ءاعم *الا هيشمأل ْ

 ىهنكماو هتشلنَيبودتلا لمتحافهنمافو جد قأ ةينب الان مئثس يلعن ال فرحة ثالث ىلع

 التعافي اهنا ساما ا هتفرصاّتحوأ امك هال جر تيمسولو مالكلا |

 رم سلو ددعلا لق ًارقح آل! نوكيال اذهنأال ةثالثلا اوفس اكريقحتلا اذهمهفافخسال

 ل-لطناو برعلالوقاذهو افورجرّدحَمْعناك املقأوهىذلار حلا ربغكر اصف هنمافورح ل قأ

 فا'الاهيلعَّتاخدأ وأ هتفضأ اذاهإ_ةدي رجا ناف فرصنيال مبا لك نآرلعاو. « سوو

 رك ابباتكلال 1 هيو ادن اس ك1 :ركمو رجأو ني ىلا ونمأ مسمن كلذو ماللاو

 اهتقلسأو ءاقلاءلهىلعسسالا تدن:كناال هتفرمس نحو أت ئيالسج رتممسنإو اذهنم ا

 اناف اهلمقىذلا فرح :اونكسأ ان ءاهلاك تناكولو ةعدرأ الاب هَسْيساَو علني ةثالثلا ءانب

 ءاهلك تسلو ةركنلاففرصني/ثينأتلا فل اكتناك ولو 3 رفع ءامكك اهيف ءاتلامله

 ىىللا ءاهلان أولو ةف نال ففرتسلاوا هل وسال ودا هانغاو َكلٌّبرك دام

 تاق تدع لصولا ف تناكو ةتمالح رتءمسناو ةفرعملافف هسا اامذهك 2

 اهلعنوكت ىتلا لالا هذه لعاك ا رثو كنال ءاهلا تدل 1و لو ىفارةنه

 همزا مسالا ىلا هنا اًو-اذاق لاقاذو لولا فنونلا نكست امان وكت نأ لبق هده ْ
 98 يت امص حا

 عدرأ قل اوتف ءاتلا هده ل بقام ب ر<# الهيرض ذه تلفت رتش الجر تيس ناو سانقلا [|

 ثدنأتلا هاه همفامىلءاهلم<و ءاهاهلعستف ءاس الا ىفاذه سدو تاكرح ||

 فورصموهفةفصوأ مالكلا قافورعمامسا ناكل فلك تألءا « 4 لعفياباذه | : و 0م
 0 د 1 0 هو 2و 0 ., 2 "5|

 وهفتاةصلاامأو ةبَقثلاوةرفحلا عاج تدرأ اذارةحو بقثولعحو درصو ف ءامس الاقل ٠

 : مطح لجر اذه كاوق

 ناو هلوق)
 تسالحر تءعم

 ونألاق (لات تخأ وأ

 تشنىقعاتلا هصخلمأمدمعس

 ف هود ل عاهل ازغمتخأ ِ

 تد رفع و ةينس قاتلا هلزعم

 ىا الا ةدك ” اراهوبق ىهف

 انعم اذاقل بفقو عدم

 ءانةرض الجرام نم هلا
 ال ىلع ثنو مةلزعع 5 ال

 ةمالعاهبف سدا فرحأ
 ءانيمم لجرك ثدنأت
 6 الا ءاثلاو نيعو رهغي

 مز ىلا ىب مثدن :ًاال ىتاا

 فق ةوب 0 ١ اهلبقام

 اوك
 هبشأامو ةحاحد

 مآ كحل



 لانو هلوق (

 (0 مك ع
 لعق دمعسو لاق

 ىلع فرصلا نم عوذمملا

 5 ل ودعم نواك هدح وأةنالث

 أ اهلوأف فلت# نييفلدعلاو
 كاثلاو مدقتدقو رع باد

 ا امهادعهحوو عتكو عمج
 | ف.غرلات اك الوقت كنأ

 | نيعج أن يديزلاتدأرو غجأ
 | ىلءوءاعجةصقلا ىلع تفقو و

 " تدزناو عج صصقلا

 | تلق تعبتأو ديكوتلا ف

 | لصأالا ناكو عنكعج

 رج اك اعدك اعجلوة: نأ

 | ءامهشو بهشأور جو ءارجو
 ْ عتكو عج نءاوادعف بهشو

 الاذ_هنأال عتكو عجملا

 ٌكاذوةفرعمالالهعةسد

 ةركنوةفرعم لمعتسا

 | وهو رخآووفثلااشلاامأو

 1 هيف اع لودعم

 رطنأماللاوفاالا
 قاريسلا

 ىسيقلامطلا لاق |

)4( 
 5 10 هه

 د مطحىاوس ليللااهفلدق 07

 ” ١ ةلايزورع [قتسلوتداب ز هلو ىذلا لعسفلا هبشيمساب سن "الات رك دامت فرصا تاق ||

 هوو رح ةلزعاعجل نكي ا اوام«اه_ت:مناك امراصف ءامس الا ىف هل امظنال لعفد سل او ثدنأت ْ

 اذال تلج راذهكإ |وقةلزخع راصفةهفصناك اماَمأ و : 1و رمسك ةلزكعاعج هذمناك امراصوأ'

 9 و

 ش ىك اسل امهأامههابشأو امهفرمدنم ممهعتماسعافر وزو رم و لهلاريثك ىعمتد درأ ْ

 افلاخالف لص الا فامهؤ واس وه :وام_مىل وا وهىذااءانملا نعنادو د_كتامهاما وان 1 داع

 نعادود<ههامشأو رغ ءىتصالو رفازو ضاعوحن كاذو امهفرصاوكر تلص الا فامهءانب |

 هتفرصرت ار عتلقناف مالكلااذهىف ىرسكاذك ةفرعمءانيلا كاذوالإهءىلو اوهىذلاءانبلا |
 مهمالك ىف عقبال اعف نأال هتفرص هترةح نإ و ٌءفرعم صاع عضوم نعل وهف ةركنهناال |
 5م 2 2 1 0 0 ا

 20 ريقفك هريقخر ا هذ صاع ن عا دود ركن لف عقبلاك ههابسشأو لوف نعادو 0- ا

 مساتدرأ اذاةلاحف لودسعم ل زو لدتا لوق اذهو ههاشأود دوصكهن ك:تراصاك ْ

 7 مهأك ةلزنسبةفرعمامهلاقف ع مبا فرص الف ىكوكلا

 رمل هلق سمس كاف ةركدلا قنانريصتمامهو ءاعتك عجب و ءاعجب عجب نع

 ههجو نعدو د2 ئَش همشا مو رم ةلزخعهنأ ال ةقردلا قاده فريد لانه رعصو |

 2 0-2 ا هلو 0

 اهفاو اهلصأو امتاوخأ تفلاعغرخأ نال لاقفةركنالو ةفرعمف فرص ال رخأآ لاداق تلق

 ةفرعل ا نهب ف-صونف مالو فلأن -ممفو اًلِإَةغصّْنكمال ارمكلاو طولا رالوطل ا ع 0

 اث] 1 ]ف رءاص موق ءالوظ لوقنالو ظطاسودو بن ءالوهالور ةصاوسن لوقتال ك نأ ىرتالأ

 ني- عكل ف :رصاوكر تاك اهقريصماوكح ر:ماللاو فا الارسغب ةفسطتءاج ولالا |

 ةلزا_«نكيمنالهنأال انهى_سققفرصلا كرو سافاباودارأن يح قسو عك اناودادأ |
 < 2 و<و 5 - 2004 2 ا وو < ا

 ههحو نعدو ل ءانبنوك<الالمعفن اال هتفرمص لجر مسا رخأ ترقح ناف لدعلا ل-راب ١

 ىسقلامطعل لعفبافدشنأو *

 * مطح ٌقاوس لبللا اهقلدق دب

 با قالا لما نعلدعبال لفن“ المطاح نعل و دعءسدلو هلثم كلا المطح قاوس تءتهيفدهاشلا

 ' البيافصو * هقوستدشلهبعماممطع هناك ل.اللؤوسلادب دسشلامط#اورفز ورعوت ةفرعملا

 هدعب واهودح

 0 مغألو لب اىعارب سدل د
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 تب دو ه0 و ْز ٠ 2 ها 6

 ثالثو ىو ءانث وداحأ نع هتلأسو هسهح ونءادودحم ءاحىذلا ءانملاترعي-غت رفحاللف

 و 3 5 1 - م 3 1 مسو دو

 رخو ههد ونعءادود_2# ءاقك نش انين اوادحاو ادحاوهدحا_ءإرخأ ةلزْنمع وهلامفعانرو

 ورعوب آلاف ىلاقو ةركنهيفصون ةركندن ال اللاقةركشلا ف هفرصّتقاٌتلق هفرص

2 

 (ليوط)
 و955-6د د

 ددمن ع رشردصلا عواض لالخ 5 اع "6 تب نكس قدواعو

 ةَأامكلو

 مسد سو

 رنا دا قددصتو ا

 واد وم همدوص هم

 لاق ظ دخومو ى دم سانلا قد باد #4 1 داو

 نال لج مسا ناك اساور 0 يكب مر انت درقح اذا

 لمقو لسحر مسا فرصلاق لابام تلق ناف 0 "الاه, فلا ىذلا ءانملا نمانه سل اذه

 5 سالف 0 0 5 ىشفتلا

 عارم 0 كاوا اهووىر 500 1

 23 وى ع 1 1 0 9 هو -

 اذه نمىثد مساهنكمل و ثممنمفوذ_تاتممنأ اك صاعنمافو ذ#سسلف :رعامأو تفرص

 الح رّتيمسن او ننثانماوذ < سل ىْدمْنأ كاذ ىلع كل دن لص الاءانه.فاوخو ظفالا
 و

 كفرا فرن املاثمىلاهتجرخأدقثل: ال هتفرص ءارلاتنكسأف هتفقخ ترض

 تكرتواو ءامس الا لائمىلا«-رخ كنأال ءانإ كلرمةهتك ب رشا كفك ناكو لق

 رئاهنمف ودعت ال راه مساَتفرصاآ لدعلل يفخقلا ىف ءابشال انقل ْ

 اذه ىلعنوكىمس ل هنأ ل-عا © ل عافمو ل_عاف لام ىلع ناك امبااذهوب

 اذ_هىلعذوك اد_-اوثوكي ىش سدأ هن "ال َكلدو ٠ :ركنالو ةفرعم ىف فرصن ملال! لاسم

 انكمت دا وهىذلاد-اولا ادا نكمملاسلف لو الاوهوانكمت تأ دحاولاو ءانسلا |

 هَ , وح ن ةدعاسل بانل ا ىفدثنأ واد

 ددمتع رش ردصل عولض لالخ »كا 5 ,نىسدىدواعو

 دحوموى ثم سانلاىغسش بائذ 4 هسن :ًاداو ىلهأامنكلو

 دحاود_-حاوو ني ثانبس:ثانعناتل اود_مسائلا نامف صام الدحوم هو ىثم فرص كرقدصهاشلا
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 نيس صب ص جس مح

 هتلأسو ةلوق)

 (لا ءانثوداحأ نع
 ءانثو داح أد معسو لاق

 ثا الامر هظفللدعدق

 وأ دحاوو تررص تلقاذا
 ةدعلا كلتدب رتاغافنينثا

 موق ىءاحت لقا ذاوا متمعل
 فؤاحدم رتامغاءانثو أ داحأ
 نتنثانيتئاؤ أ | حأو اذهلاو

 نم عناسملاواغؤلأ اوناكن او
 ةعب رأ ىلع« بف فرصلا

 ةفصلا لقلب واقأ

 ناتلع تعمتحاف لدعلاو

 نال قو فرصلا هام«
 قهلدعفرصلا عئمىتلع '

 ناكر اصف ىتعملاو ظفألا

 امأذ ناةلعامهو نيل دعهيف

 ىلادح اونو ظفالا لدع
 ريمغتف ىنعملا ل دعامأ وداحأ

 0 الا ظفاب هروصحل اةذععلا

 الام كلذ نمرثكأيلا
 لدع هنا ثلان'كوقو ىدحت
 راسسغ نم غفو هللدعتاو

 فراعلل هن ال لدعلا ةه>

 عسارلوقوتاركسللاذهو

 هنال عجهناو لودعمءهنا

 راكأ راصدةلدعلاب

 ىلوالا ةد_علانم

 اصالم ها



 امأو ةلونق (

 ىسفلتن وارس
 لاف (للاددتحاو :

 اغحب نكيملاذافرمدني
 ا لديبزعاارعشاش ًاردقو

 : نو هن وديسام هدم ىلع :

 2 - 7( 1 8 300 84. 0 - ٠
 الاثملا اذهثوكيدقو هئام*أن منو ود اوال عقي راصد ةف ىتثادم للوقت ل اولانأ ا اع لع نمساكلا

 | عطقلاعهبكوكيفةلاوزغسا

 دقف ادخاؤام-اهعملهفنئساىلا مُتمسسا ةلزاعمهدنعراصةنكلو د>اولل] صاالا ىف | بلا اذهدمتعاو قرثلا
 ئدنع ئذلاو نماتيغل ولآ

 لبوازئن ف ةغل ةلاورسنأ

 ةيلعتأ « ةلاوْرْسْمْوللا

 قرح نم خت ٌءظق

 ةردطلاقاتقالم

 م ا لإ كوذد تالا اذ عوىراهك هين ناك لااقتلق دس اول نوكيلاسثملا اذهناالا١

 أك ٌتفْفَحدا مسالا َتفرمصف مات وناعىلعابتلخدأ اك لاعقىلءاهتادأ ةفاضالا ءانىناست |

 " سّضد تع نا و -5

 00 0 سلا هك ءانللا | 125 لا:ةرويمف ء كاما انكلود اولا رتسك اذا ع. .لاامس تدا| 1
 ُِه - --ٌ لأ دم سس ا 4 2 0 0

 دقق ىدتحا سمو ىنثادمكلوقىغ ىسقو ىه؟بانن اذ هى ملاك ةرعوةدلط

 د ا 0 5 2
 فلآ ف ذ<لذادو لد_:جمهدضه» لوو ة-ذفاضالا ءايب ريغتاك هلاح نعاذ_مم ريل ١

 الح رتيعماذاكنأ لعاو 3 ا اذه نماضوع هنواع< نونو لذالذو لدانَح ا نءهيلع 5 لاو نمذزبلو

 هقفرصهتوْعصُم راضحهتيممناو ءائئلااذهتاّوحدقكت: ال هتفرمصهترقح دحام |

 اهسااذهلعحاغاو راضح طوأنوإوةببرعلاانعمم ركّدملا عمم ترها منال |
 د كيش و 0 0 ل 0 5
 َنأالإ رج الاب رعأ اك ترعأ نم عأوهو د اوءيشفل.وارسامأو اهنطب هعسسأ عسل

 هلنكي م و لعفل معن هيشأ أك ةهف ةرعمال و ةركنفف ريوس الاممومالك نمهيشأ لد وار ا

 و لجرمساقانء فرصتالاك اسهفرمصت ل لج رمساامترةحناف ءامس الا قرين ||

 000 1 زا لاوق لو _هكلن | ىرتالا دع ااولاتعراضامن ال اههيسشأ امو فرصتت |

 ريغان جاي ركفرسكمالف لبعافمو ل عافَماَمأو عمار سك اذا دحاولا هلا جرم

 هلا

 اًرفاذعو الئاةمَتفرصاغاو انكمتدشأوهىذلا ءاننمحب رح ذا هنفرتماوكر تلو 'الاوهو

 0 5 ع "ا ير ايل لا
 .ةفاضالا نآ ا ءامس الاود_هتةاأامناف عاب ركلذكو ىت اشو ىلاع تل قدا «-ت:فرمد

 01 لا تمتاا ءاهلاءذ هنأ لمن ملا تفرصملاههاسم أو هانا تن اد[ تلف
 ا 00 و عد 52 م 0 - نه<[ در

 نمءاسهلا تنسلو بركيد_ىملاق نملوققف ىد_ءمىلاب رو ردح لاو مك

 ندللافلالاو ءاملاكو ةلقانش ص ىف فت الاو ءاملاك ءانملا اذ_هىف هدا زنوكت ىلا فورحلا

 80و و 1 ا
 تاس ةلقام صو نم ءاهلاه تقام قولشف ءانملا نمعإ رقءامد_ىددداسمو نادمىلاهفاضالا

 ى رئالأ د تار ىل اءاهلاهبتح رخآاك ىه«نامىلا لعاقمو لمعاغم الاد _ه فد رخل

 سدلئذلا ءاغبلا لثمن رسعلا 3ع نك م ءاهلاذذه تعلن ةمقامع لح ر و2 | وال

 ل ها ّظ > 05 2009 -

 اناف أ فو لاج أ امأو اعاج ال! نوكمالو ىلر سعدت ال فرص هريقذ ل_حا

 لا ا ل | - 5 4 2ع 3 2 52 9 -

 ام عمحلارسك "اذا _.عافمو لعاقم لام ىلا جرد فرح الاءهذهف داناودبأو بن راعأو

 اذه
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 ىبصنلاو مفرلااولحندأأ# ٌتفرمُمدحاولا تعراضاتلف ةياغلاوهءانبلا اذهنءال اذه
 3 هم

 سواك 'ى منيل تكب ]و رود لوقتاكتاشلا نميرضل ود سلات و نا 1 ١ ا

 تنيكنال لادلاءذ_هىر_ عيجلا ىف ترجاهال دحام نادك اناء زيه

 ْ لوعفلا كاذكف ٌلعفغلاعراضز»> لف[ فرص لرتاكو العاف عراضنيسح لفي

 توك وُدئادجودو دج لوقناك لئاعق لاح ٍُ ال اعجب عمت ن ال سواقلا لئمٌترسسكو

 ْ لوقيب رعلا ضعبنأ كاذىَوةيو اذهزواحنل لعافسو لع افعكاذ تلعفولو تئاكرو

 كامن الاوخنو سس دحاولل عقيد_ةفلاعفامأو فلأالا شيف دحاوالقأ

 8 بون اذه نولوةبب رعلا تعم باطل اونأ لاقو هنوطب فام . مقل حيوزعدتالاقد 5

 ٠ | اهتكلو ةفاضالا تانك ءاملاءذه قتل كناال ىئادمتلزتع سة قاكامأو دوعسُةلاو |
 راذ_تتافاذاذي رد ىفىناا ءابلا ةلزنس<تراصف عمجلا هرسسك اذاد_>اولا ف تناك ىتلا

 ١ ىثد- راذخ ةلزنعف اع ءارعشلا صعب لعجدقو اث اب نم عارف دعب اهقلُتإفاهبعسجلا

 (لماك) لاقنونمريغتببلا اذ هنود شن برعلاعمسنأباطلئاوأ ||

 جان رالا ةر نممَع ىح 5 اهحاقتبالومقاعو د
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 ئداعو كوس هيلعر 1 هناف ىلاوو ىداو وك ر راوعامأو ى ءراوحكا دكو ىسا 1 ىرجت | ْ 5

 لاوح تقل ادت سيو هي داو

 تسعساذاف مج انفو اواو حاولا هلق ملى ذا عسا اونينتالا افا رك ذملا ةيمستٍب ان اذه هو أَ

 م نيلح ر ترص ونيلحر بد ًارونالٍجر راذهلوذ وهب ْن 1 دوحأو هّسقأ نان نجح 2 الحر

 مسوملطتسانل اىغبتىعموب أ داوةداعلنيدلاو م-هلاو وشل نمءداتعبام ندلادارأو ةع 7252

 جارالاةخيز نمه وح + اهحاقلئ اعز اخد

 ( تل هيوصع مو

 رسل ا ا ا

 رصحص لاف نمث :راصص كلذكو لن ا رق ىف ةرمداك هلف رمد لل-> ر َساَفاْكَت درقحاداو 1
 3| 56و ُ - 1 . 3 3 /ٍ 0

 أ راحصو قانعك ةدحاواعأال ف :رصن الفال جر هيت يمساذانامئامأو عج هاني سيل هنا 1

 ١ نامي ءان 0 تعد وى رك ةءايك نام . اءوهتف ةةرصءأنبلا كلذ بهذاذاف قونعك ع عج 1

 ا ىربأو تزب د ىف كلذ نكيلكبأ الود ل ةفاضا عما كيلاو" ص

 لاقف عمج غب رذك ةينئاهتدحاو مهنه اكل عافمةنز لع عمجاعاهلاهمد شت ىنامث فرص كرتهيف دهاشلا

 ن1
 لاق ( هتلرنمع
 هرك ذبل امو قاريسلا
 اذ هرىف هرغالو هن ومر

 حامش لح رمهل وقىعملا

 امحانشتدأر ولنوطلا
 نمدنم هيسهذ كلذ لك 1

 هلوقو ها ةيسسنلا

 فيطلىأىلاو-و
 ذا ضنا



 تلقناف هلوف)

 اذه لوقت اله

 لاف (مان ل
 اذ هح شف فاريسلا

 له لئاف لاكن أف ماقلا

 نأ ىنثلا ة نث:ىفنوزدمن

 نونا|ف ؛بارعإلا لع
 ةمزالءاب اهليقام لغو

 ليقع بلا ىف كاد موتك

 لح اكءاو كلدزوجال هل

 مالكلا ىفنسلو نابثعو

 نونو ءاب شالا نرخ

 ةحفءايلا لييقو ناندئاز

 لق. كلذ ل> أن

 انيس اذاني إ--مونيلحر

 عسمللا ىفامأو ىثثلا

 قوريظأدح ودم

 ها مالكلا

 11 و 0 ءلاهذهف نيت ثررع و نلسمثأ دول ماذ فلوق: ْ

٠. 

 |

 ١ الح َراَذهلَوقب نم ناد وهلا نمو تونا ق1 فوتو راف هَذه نرعا !لوقكالذ لْمَمَو ١ و و 2

 م هاوق هلزنعةلعخ ئيرتاك نيباشملاف اذهلاق نمل ملخ: !لاقو نام ةلزغ يل هع ىئرتاك ا

 ةاو ماعرف ا : 5 ا
 | كاب رضو [تال تهمس لخ رف لاقو اننتساقراص تنك (م”قو رضم نيك سمو نهمالك كا

 هذه تأ كلذو تفرضنا اذهباهسمسول رمل كلذكو .ىزتاك تالسسو ىرتاك تانَرَصاذه

 ١ قيلجو ف ىلا ءادلاوني اسم ىفىتا ايلا عسهدنع تهت ار 1 او ىضنلا ىفتراَصامل هات ال | :

 سخدثالكن افرع ىلءاضن [كآدمو اههفاكرا بهتك ذه بزعل لوف كا ىلع ل يلادلا ١

 . || بوعلارثك أانعمستاعرذأ كلذ ل _ثمو عنج ةازغسعو ىانأ ةلزيتع تاكو عاعاو امالؤاغلأ ايف | كثي 8-0 تادنو
 0000 7 2 ١ اهلأ ةنسنتتلانونلدقام

 سيعلاى مات قنؤلولف» ١ ىاريزي: لقال .ةييزإل
 | ناردفعز انلوقكمالكلا

 ١ تاعرذ أن وسال نمسرعلا نمو .عضوتو-غف تافرعاذإت ناكل ةركن تافر-ءتناكؤ لو |

14) 

 ف الآو ةانلاة

 كلل هال ل للام 0 5 ١ ا كيس * . |!
 ا اذه كوقتالحه تاقناف اك راك نس رتسنقو ناظ منافق ترعلا ضع لوق ةلزخع و ئك 1201 نمسا

 ةايمم'الا نمش هسشنالمذهْنأ كلذ نممهعنماسقاهناف نيل ماهتكر تاك ءابلا عدت ذعر | وصور سا

 الر ىغد ند وره تابت ف نقدم رمضم تاعرعى ا ىزنالأ توذلاةلرخ_غنن وةتلاراضو ||

 (كيوط)
 1 0 كا ع 1 1 ل

 كاعرطتاهرادكدأت وكب 5 اهلهأو تاعردأ نما رو

 ا : 7 3 0 - ع : - 3 27 سا 5 مي ل

 ثدنأتللىكمءاهلان ال ُْثد اةلاءاهماهوومسش ىقرثاك ؟تامتشلا روان لوقو 5
 ا نان و منال

 ٠ || فرط نييوءاثلا نمو ءاهلناههتشت تيك تاقناف_.ةديادعب زالاالو سفير الابةثالثلا |

 | ظفلبقاددتعاو مسا العا هفر خفر غألك فو رفا اوةيرذخ عفشن فزاتح لاقي ا5 نان

 ا ا ارباب مب ةيعازسرفوةيناعل بقاك ةينانعلتبقشنأ اذانغا رونا عويد ىسأللا

 +1 0 00000 الا 5 ا د اهحارقأب

 0 ا اا اس ا ف دشناو ب اهطاقساواهقالزا

 0 0 اهرادؤدأت رثس ,+ اهلهأوتاغرذأن هاهترونت

 'لاناركن عجل نوناا ءازاامفنوذتلان "ال اثنّومالعامه!تناك ناو تاعرذأ ف رص فدهانشاا

 ||| ١ كام ةيمشنا ل فقاهظفل قرع تناك ناو فرضلا قىرذفهببق ءايل اوواولا ازا ةريكلاؤ ةمضلاو
 | ده ثتنأتلاةاههسةتناك امىرغاق ازا ركب رغلاضعب و ىرغل اكاذإلاسلاركتذا عمج فكر
 | بحب ع مران كارطت هنأ فصو »* ةفيعضتإءلفةغل ىهوةقرعملافاهفرصي الف ةاقلعوةاطرأ او2 :دئاز فلأ
 | هلأدارأاغاو مانا وم اعز نا ترظتاروت قنتىنعمو هيلا وشو اهماممهامهتنبامدعب ىلع

 ا ديعمل اانهللاعل اوناءمض مولا نب امدعملاهتلار طلال دع

0 | 
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 انش نلالابتأاك ءاتلا تراصف نيصحزباحص سيل هد عن كاسلا فرحا نان فلآ كرما | ٠

 ىءامسهب سدلهن 1 50001 الاعبتُتت ل قآل وقتك نادعرتالا | 0  ْلَرَملا ف رحلانيب و. 0

 ا رام

 مالك !!فنك قوي رعأ ىمعأ مد الك نآل-عا 5 1 ةيمع ولا ءامم الاباءاذعو

 نمهعنعنأالإ هتفرصال جره,ت«ءاذاكناف 5 . تضر و ملل اوفا الا هت:اخدف 1

 د 23 ل 2 9

 زوزنلاو هلوق) لبجنرلاوديرفلاو زو ريسلاو جدنا جابيدلاو ماعالاوخ كلذو ب رعلا عنوام فرمصلا ١

 ع 8 ه2 ل 3 0 * 5 17 9 3 ٍ 000

 ددعسولا لاف (خلا ح الا فرمد عدأت اقناف ح الاوز رهسلاو ىرتاك ٌنيمسان لاق ن-همف نيسءايلاو جدر الاو

 رورع اء ا 3 ع 6 زورخلاق ىدنعىذلا .و 07 ْ 0 0 7 0

 ١ هفرمص رت ىدةلرنع سلو مالكلا قع ًادقهنأكت ب رعلاءالك رم أمشهمشد الهث ال
 رورو واولانالا لاقيالثأ 7 4 9 0 10 قنكمتو فرع دقهنأف ب رع مالك نم 2 1

 ع 210 و 8 - ًُ -2-- و 3 8 3 5 3 : ' :

 قعاوقجتا مهنالو تالقك ١ ىلإ ماو كذبا اوزاكت تدك لب م نان“ هلسياف رعقلزاموه |
 زراو اولاقف واو انه غج ز ّ , 9 وزد: و هع ا ودرأو 2

 ةرزاسناولاقل ءاملان كاكولو حنا ءامس الاءذهءاشأو نوَعَر رفوثوراقو ز زورو صر طو بوةسعت وقصمسإو ل.عمسإو

 - يمي ع مل اسد ل ل ل ا وا ل تل يلا تا

 امساترةءاذاو ةلوق) نك م-همالك فنكَمْلو معلامالك قتناك امد_> ىلع ةقرعمألا مومالك ىقوعفتل

 ىلع 0 نذ | ةلزتعاهواعجملو اهوركشتسافةيبرعلا مسمئامسأ نم نك: لو ةفرعمتعقواهتكلو لوألا

 هي تع 6 معسل شك ةبن رعلامهماصسأ]
 ن الوقتلا دعب فرصلا 2 01 0 0 1 ا

 و ءاهيرنخ مريقخلا ىلع 2 ءارجم الا هلله نمامنات :رةحاداو مهمالك قاحه و ركنتسا كلذ نمئداهيف نك

 فرصلاهعنمنكي ]| بعت اَذكو ىرعفحلاصامأو اهثيأت ىلع تناك لحر مسااهترقحاذاقانعلان أ اكمتمك
 تقل ثلا لك ىلع فرصنتف طوأو حوف دوشامأو 5 - 5 مر و و يي

 ف رحأةسعب رأ ىلع ثنوع هم“ 11 دملكنألعا 75 7-0 وما الق ذملاةيمست بان اذه

 همئالبىذلاو هلكت وهو رك ذملاىعس نأ مسهدنعرك نما لصأت أك ذو فريصتبلادعاصفأ]

 كاذاولعفاك هيكل ذاول_عف هنم نكيملو هسمئالب الابءاؤاو لص" الا ىف هلوهامهنعاول كتاف

 باقعو ب رْمثعو قا :عكاذ نك ىمع "الا فمصاوك لاك ةةربدلمك رك ذملابو ابا مهتيهستيا

 رك ذملاف نكسةوزك ذلاهيمسهئسمسارثك ع ارذلاةفعارذن تاو ٌكلذءاسشأو ُثوبكسعو :

 اهيزدش ولا
 ها ريمخلا

 عارذب .وناده نوإوةِبق رك دملا«ثوفصد مهنأ اذهعم و مسهرذع ةسضاخ هئاصسأ نم ,راصو

 نمبرغعلان مو فرصلا كرت _.فهحولاناف عارك اًمأو رت كلا فعلا اذهّنكمدتف

 فاممالجرتدمسنإو نيهجولاٌثيخأكلذو ركذملا هامنأنمهنال عارذب همي هفرمصي



 امن الداوف)

 اع رد

 ولأ لاف (مللا ثنؤملا
 ىلعلءادلا نمو كيعس

 ضئااح ىلع لخدنانأ كلذ

 لايقتسالاه.اندرأ اذاءاهلا

 اد_غةضئاح هذهلوقنف

 .لوخد ضئاح لم ااإف

 ركذمامنأ انلعاهياعءاهلا

 لا_ةرّلإ ذكحو

 ىدملاط د[ سا

 ها ه4.ةلاطو

 ولو قانعكان”الثن“ال ثالّئهمسا الحر فرصت/ كنك ثوم مسا امتنا هلق ل

 2 0 ه 0 5 5 3 2 .٠ 0 0 ما 5 و

 اد_ءاق ىع-الحرف ةرمصت لا ضءاح ف ةرمصت لولف اضرب ولد_هدفصو أك ثن واهب فصوت
 - 1 ص 2 م 7 5 ل 5

 ةفصهن الّرركذلاو ةهفرعملا ف فرصنا ارك ذمهءىم“اذا اذ_هىلعف حيرللافصور ودااءلاءح فدهاشلا

 د ا ا ا 1 1 1 را د ل 15 11 11ج اوديو ل1111 ودسوول/000993930511003 ااا كارلا لاا ا ارا

 ةركللا

 تاقفاهسفنىرام1لاترق-واكن'ال هقرصصت لوس تاقف هتر ا مى رت“
2 ٍِ 
 تيعساذاك نا لعاو قينعك ةؤم ى هاغاف تيمهذاذاءاملاف ثّنوملا ىنعتاسغا تنكر يبح

 اغاهنأ معز 0 منوأ ثءاطوأضئاجبال جرى نأ كاذو هةفرمص تْوملاَدْفصا نك ذملا

 الإن وكمال ثن دال د6 تقول اهفم وزو دراج ال تافصلا هده فرمصد

 1 مى هد 5 2

 ير لولا اذهن" م را ل ل ةو4ف كلذو ىذل

 ا تدد أكف ئشل ف صو : ذملان كو اذ هه.شأامو يعل اوأني-علوأةعل سا

 .٠ 0 2 نه 0 آخ 2 -. 38 ا ل

 للا معرو صاضةسقان لوقت ماض اذ_هلوقناك وما كعضو ع ضئاح

 هنكلوريك ذتلا ىلعمالكلا ىفاعقواماام-من ال ءاهلا ناسا كاع مو الوان

 ةفانلاةفصتدرأ اذاامراض ىمسالح رفرمدت!نكت لو جوزلا نمدعاقلاتدرأ اذا

 © تنومه ف صو رك ذم ترك ذام نان ارفاع ىميس الح راضي أف رصت لو براشلا

 00 وراد ان ماقول انوا رك د العب كوشات

10 

 رم 0 1 نه ءاحاماهأذ الا مارال طرا دعو ةقذب نراجع ودعم

 علاو هلسم سس غنالإ ثلا لخدياللافاكس فنوأ ةعأ ل ة فص لص“ الاىفهن أكف افصو

 قرأن هوامعت_-:0ناوءوشلاةفص ل الا ف ضئاملا ناك كمت وهو مولا ٌنيسع

 هوامعتسس ناو فرصصلا ريالا م مهدنع لص الا ىف

 م لد موهءورورسو لا ب 2 ءاسدم الاىكر# هو رحأو

 رورح ير هذه نولودب مهانعم# برعلا مالك 2 آى تاف_صاهن ”ال هةفرصاهنمءوش الحر

 نم اذ انعم 1 رهدشو موعسي ردذ-هو ًّى ودعا رلاهل_هو لامس رهد_هو

 (يراقتم) ىشثعالا لاف هريغنوفرعدالب رعلاءادصف

 اروداك رلمللاا فداصد * اصلا ف مفك ٌلَحَراها

 ىثع الا نؤلانرك ذملاةمم-ت بان فدشنأو +
 اروهداع ليلا, فداصد * اصخلا ف يفك لجزاهل



(81) 

 (لماك ) ْ رعاشن ناك لدن كلذ امسالعجم و 0

 ناحيرلاهبىرك قبلا فرص « اهيآر بواب لبحو ثلا
 ناتبتلا بئاضو عيبرلامهر « ةرانو لامّتلا عمو حير ْ

 رورخاو طوبهلاودوعسصلا ةلزخعتراصو ل-جر ماا هنمأ ش فرصن م ءامسأاهلعح نك ظ :
 5 صود و - - 5م - و ساب 2 5 -

 ل-.ءقنمهفرمصت ل ل_ءمحاشر دقتول احوأس د زو أ داعس الصح رت ءءاذاو ضورعلاو ١

 رقه ىلع عقب اهتم سلو ةَعَّمثم ىهوامب صّتخاو ثوملا ف تنكمت ءامساننهتأ ||

 تسل كلذك اهتاوخأوداعست سلو ةرثذم ءامش الاءذ_هف لالّدلاو باوّّتلاو باب راك

 قانعك هدنع تراصقةيمستلا ف توم اباَصت تحف تن تاكل تدل ا

 الإ عفت [ةَمَب_ثماهنكلو فورعمذمئشبت سلا منال تاع شمال ركتسمسن كاذكو || ٠

 فرعلال قانعك تملا عفت ثيح مهد ع تراصفَتَنوملااهلع ٌتلاسغلا ناكو كلاكع |

 هنأال ه-ةةرصلالدوأ بانر السر تيعشناف .مالكلاف ةتئوسن هنأت تيل لع لإ |

 ةركتلا فه تقر صالاج وأانالكو أ اوال رتيمساذاك نأ لعاو ب فورعمرك ذم 00

 ركاتلل ىلع عسسل ايالكو اًرامَأ اوفرص مسهارثالأ لكاس كلذكو ةفرعملاو || 1

 2 " ذتف لامر مهلوغت كناىزالا هلْ َنوكف ثنو اذحاو 5 صك ىسناو : 1

 ىذلا 7 دملاعراض رك د-اهسلاحب رن ثدنأتلاةمالعهسبفع نكت ملف د حاولا ف

 تلقداف كلن 101 ذال عار 7 عا عارذ فرصذاف هرمللاح وتسماذ هناكو ثّوملادبف صوب

 مارك ذمه لا رللامسارودلا ل عج نمو ضئاسو رمال كيو 1

 لجامع وردلل عمسد ةدتك ف -صو د ثنؤملاءامسأ نمام_هوحنو قانعو برقع ةلزنع هن ال ف رصد

 اه“ ال اروداهلعودشأودربأ هيفحان لان “الل يللا لو حيرلا هيلءترماذاعرزلا نمدصختسا ام لج زك

 بايلافدشنآو * سيلا فعرلاتوصفيفملاو رعااكديفتوصلحزلاو مهدنعاب وهاي رلادشأ

 ناحيرلا ءىرحت كبلافرص * اه اريسغو امم ليحو تلاح

 نامبنلا ب ئاصو مسرلا مهر د ةرانو لامشلا ممبونحلا حير :
 اهعونىلااهفاضأت بونح ريغواب ون>نوكت حي رلان ال صيصخلا ب وذم ا ىلا جرلاةفاضافد_هاشلا

 صاصتخالل اديك أم همسا ىلا فامضد وهتفص ىلا فاضي الئشل ان اال سسااهنأ ىلعاهيا اةفاضالا,لدونيستلا

 لاقي تاخذملوحا ماع ىقأ تااح ىنعمو اهمفراطم الا بقاعتواهملعحاررلا فالتخالت ريغتاوادفصو د
 مهرلاواهتامالءا من [وةزمهلل < بقاعمءامل او هيلعتناك اع تليح أى اهم ل_تخو هلوقو نع علاحأو لاح
 رطملانمريزغل اناتتلاوةمهراهتدحاوةنيللاراطم الا

 اهنكلو  هلوق)

 لاق (حلا ةقتشم

 رعو ألاف ىفارعسلا

 ىعمخ ردا

 ءام«الاهذهلةفنْأ:.مىأ

 ءا_يسأ لد نك م

 اهمااتلقنف مام ال

 نم تقتنا اهنأكو

 ه2: مهلوق

 وأ تت رلانم وا ةداعتملا

 ديزاماهيلع دب زولأخلا نه
 ميلا ءان وأ ف لأ نم

 نأ امءامسالاهذهلءام-أ

 ىنعل !نسمهإصأأاقانع

 فلالا هسفتدزو

 هل عضوف
 ها سلا



 كلتوهلو لق)

 رد-ةوك ءامسالا

 ىاريسلال اه (ملازمعو
 نيمدّملا نيبفالخال

 فرص اهيفز واهلا

 سنق'الاو فرصلا عنمو

 فرصلا كرته وسسدمع

 ثنأتلا هيف عمتجادقهن'ال
 ناصةنو في رعتلاو

 مكه اريغب ام سدل كرما

 نالهفرمص نم هفرمداعاو

 هنامتغلبدق مسالا اذه

 فور1113فهفللا

 اهتفخ تمواقف تاكرذلاو

 . جاحزلا ناكونيلقثلا دحأ
 زيسعالو ىذمنمف لاك

 هنح توبثمدعل فرصلا

 لوةلاوىفا ريسأا لاف هدذع

 ىدم نم ةلافام ىد_ءع

 ىلع اوعج-أ م منال

 ةره لالا فرصلا

 برعلا مالك قكلد

 اصمخلم ها

0 
 | عمج يذلا ثنأتلاوهثينأتلا اذهن“ال قورُةلزنجاقو نع ناف قونعب ىم-د لف لوقتام ا -ٍ 0 . 8 3 0-0 : م لل 5 د

 ثنأتلا اذهو َنيركَذملا عم ىذلا ثينأته ثنا: نكلو قاذع ثنأتكس يلو رك ذ ملاهي
 1 9 اا - تن : ّح وِ 0 20
 نيركذملا عمي ىدلاث وماني رك دلل عقب ىذلا هائلا قود هذ ثداح ثبت أ”قو:ءىفىذلا

 1 هل ا لا الا ا 0 2 9 00
 ١ كَِع ععبتد ومدح او م.ءاوهف توعاظااامأف هريسدسا عم مش ال ءاسل ىيعمبلا لح ركاذكو

 ١ ناك ايكو اهودمعيت أَ وُعاطلا اومندج َنيذلاو ل_> و ْزءلاقو دحاولا هتئرهك عسجلا

 | معو لبإ و ف لجرمسا هفرصتالد> اولا ثينأتكم_ثنأتفدحاو هلنكي ل ثوم عمجلامسا

 ىلع مسالا كلذ ناكنف ه.ءلعرسُك د حاول سيل عميلبامسا ءاجاذاهنأ ىتعي .دسحاوهلسدلهن'ال

 رك ذم امءاهفرصت 0 فرحأ ةعبرأ

 اهنملاوتمفرحأ ةئالثب هستيم- تؤم لك نألعا « 3 ثؤملاةيمست باءاذ_ه

 1 ان تلاكو انك اساهنم سو الا ناكف ف رجأ ةثالش هتسعمناو فرصنال كلرفلا ناورح

 م تكش نإو هتفرصتئشنإ راسا, تنأذ ةييتك تروملاه سلع تلال اسما دالة وم

 دقو دنهو منو لبو دستدو زتعو ردقوكءام“ الاءالثو د وح أف رمد اهل ارتو هفرمصت

 (جرمستم)
 بلعلا ف دعدتفت لودعد « اهرّزمم لضم عفت

 اهأك ءاسش' الا نأال ردا نكلو قزم هن يخت تؤملا ناك امتاو فرمصت لو فرمدف

 دةاوهولؤارك ذتااهرك ذيئشلاوئىنثئؤم لكف دعب صتخُم حرك نتلااهلصأ

 ْ فّرعتْ ركن نوكتامنا هامش "الا نئال ة-فرعملانمانكم 3ث ىهةركشلانأ اك انك

 || ماللاو فل الا, ف رعت ةركتلاف مهدنعانك قد هأ لو الافانكم دشأوهو ٌل-بقريكذنلاف

 ْ ررملثنؤملاةيم-تبا.فدشنأو
 ا 1 . بلعلا قدعدذغترإ |أودعد دب .اهر رثم ل ضفب عقلتتر

 ناو ةفرعملا ف فرصا لق> اة فيفخ طسو"الازك اس الث مماهت الاهنرص كرتودءد فرص دهاشلا
 فيرعتلاةلعوث نتلاةلء هلزيتلعلاموزاإةفر ملا ىف هفنريصىرتال نمزد وهلا نمو هتفمناشؤمناك

 - || هذه غلباذا ةفرعلاىمع الاتفرصدقبرعلان السدقأل و الالوقلاو ةرورضتدبلا ىفاهفرص لع و
 عتقتلاحقلتلاو هتازاعفرصناامفثنؤاافاذه نبي وكلا نيب فالخالو طولوحرفوحن ةفلن ا نمةياهنلا
 |١' تباعلاةدح اوةملعلاودضعلا لصأ و هو عببضلا تحت ها ضف لاخد ا ىأب وثلانعامطضالاوهلامق. و ىدرتلاو

 : ىذغتتالو بارعالا سل سلت الشععلاهفيقرةب سضح ىهل ]وعمق تاربعالا هيمرش دلح نمءان ]ىف رو

 | مهءاذغ



 روكنملاج رخام ربك ذستلان معرف ثدنأتلاصتخئشلا زالة نوكينأنوةفاضالاو ||
 اهقورع ف أو قصما كآ لوقاذه فرصلاز جيل دروأ وردت تنؤملا تيمسناف .ةفرخألا ىلا |

 عت نأم_هدنع لص الاو ثنو دل ةمءالمت شأثدؤملانأال نايقلاوه دو ضةونانن 3 :

 هنأال وز غاهمشساة أ سها فرمضت ىسعناكو رك ذاارك ذملاةممسن لص أ ناك. ثاوللاءثؤملا ٍ 1

 ظ .ةسنب الاخ أ ىلع ظ ظ

 ظ اوم ناكو ةفيفخ فرحأ ةئال 5 ىلع ضو الا مسانثاك اذا نير ال اءامس أ تاناذ هب ا 3

 نب رسما ضعد نغانغلبو دعدو سوسو دق ةلزلع وهف امك ثنو اهلع تااغلا نآكوأ 7

 ف ةرحآةثالحت ىنعىدلا م هالاناك نق اًهنمعب رولطمدازأ ا عارتصغ ءاوطشا لج ٌرَعلوقنأ ْ 4

 اًيمعآ ناك اذا فيفا فرحأالا ةثالىف توسان الاف فخ ناك ناو فرص. ملاممعأ 0

 رك ظلها مت طنإل كن ايقيرالا تماسماماك ا ذااهتوفاكتم القرا
 امو روحو صج ةيمع" الا نخ اهوحو قانعبهتسة«اذاوك ذا فرمصتلاك هفرصت)فمضخ

 سيزافبهتيمسؤل لج رلا فرضتالاك اهفرصت م مسالا هذه ن مشن ماتين 3 0
 ًةرصبلا طفو ناكمهن"ال اًطشاو مباع نك ]كيسا ريك ذنلاف طساواٌمآ ا

 فرصي الف ضرأ َسمااهلع ب نمد زعلان مو ةطسشاو اولا ثينأتلا اود 0 ا 3

 زحئارلا لاك دوج [هيفربكذ ثلاو ف نرسل عياد | |

 * قياد, كم َنيأو قيادو 5 8

 هفرصتإو 5 دوجأ ريك ذ لاو فرصلا ٌىمكلذكو قى ةرصبالف توي دقو 01

 (طمس) ٌقدز رغلا لاف كد ذوثنؤد رح 0 :

 مدع د

 ارض نممألا ”الاو سراقمأنأ * اهبّتْو ءدقق صم نم ٠

 كك در دف نانا قئابرت دينارا بلاك كوع ءانعمتو كتأانهف

 نحاازلا ثيررح نينالبننضرالاة ستاند 0 1

 4 قاد ىم نأو قدادو .

 ىلعالهفرص كرتوهثدنأتو .دليااوناكللارك ذمامس!لعجبنأهيلءباغلان الق يادف مدل |

 ل اللىوربوىدزر فلا باعل ا١فدشتاو * زئاحةداملاو ةعقما | ىنعم ا

 ارق نما .الاو لا 57 اهم تق و ٠ نونم



)»:) 

 1 1 ذاهب ريش دسار رحنا و ردم تمعن سها ى 0-2 رهفثرود نم مهنمو

 باّرلاو ناتو ثناذلا ىلعالإ نوكمالامانموارك ذم نوكي و ائّبْومنوكءامنعضرتالا

 ور عودي زةلزنع راص م طساوك ةفص عقوأمو قو ذربك ذذلا ىلعآل! نوكمالاماهنمو تارإو

 نا ظ ؛ رب للا اوك ل كاكاو
 0 هلع كيلا راب ىدعملا ةغيانو

 (رفاد) ( ريرج) رعاشلال اف ضر'الا ن منعم نيم«اامهلعجو فرصيإو
 ١ 2 3عوم

 اران ءارح -نط.رانمظغأو 84 اهدورحاسا ملعتس

 ا و

 (زحج د١ حافلا لاقو 1 رق ريغ لاو ثذااذهف خاض كلذكو

 ءو م 2و

 0 نم 0 نم هجو برو *

 الحر هن ىيعم الرع نار نك انما 1 هات نم تسرارا تلعف لياظا تاو

 سالك قتسشم هنكلو مالكلا ف فورعم تنوع س دلهن ال أطخ فرصلاريٌغو هفرصن لاف ا . 5 8 : 4 8

 اح

 مر اهلمتع * هس هك و ْش هر ا تلد نا ١ هيلع مه دقع د فبلغدنأ امش سمدل و

 اطساو اولعح ال كلذ ٌةفكدق ب رعلانأىرتالآ طساوو را وحلا وفرد الو

 ثنأتلا هلع بلغامسا ناكوأ هوفرصن ) قانعك ث نْولل ئثهنأ اولعولف هوؤرمد دلل

 مساسرافو اهفرصواه ريك ذتمهمالك ىفرثك الاوةدلل اوةعقمااةدارا ىلءرعش فرص كر هيفدهاشلا

 نام ا١ىفدغناو * ضرأ

 عضوم عيفص نم باري هيلع 5 هاى سال جاع

 دصق هىدصقاغاو ماللاو فل الا همزلتق دما اغلا ةف صل ادصق ههدصقب ملا لع امس اةفبان عضوه يفدهاشلا

 فص د“ مالءالا نمدوحتوادب زر _تدتالاكماللاو فل الا ها خدت مافور عودي ز وك ةصتخل !مالعأ الا
 نم عيفص هبل ء ىورو ةضيرعلا اجلا عفصل اوه لع عفصل اوبارغل | عوو لءرلا هس ةفدوههانلاتوم

 رترحل بالا فدشتأو »+ لدحو تارت

 اران ءارحنطسائمظعأو اعيقري خانم ماعتس

 برقي ليجءار>و زا ناكملا ىلعءؤمحو فرصلا هذكمأولو ةعقملا نعم ىلعالمءارح فرص كرت دهاشلا
 باملاىف دكنأو * نيكاسملاماعطالنارينلا هنودقو و اد_.ىتدهيلاجاحلا اريام اربث كو هكم

 ب ن<ءارحنمهح وبرو * ةورل
 ةيحانلاهحولاوزامل فرض أ وةعقملا عم ىلع ءدإ ولو ناكملا لعالم ءارح فرص هيفدهاشلا



 لحرلا ء,تءعماذاق نوما وفرص الورك ذملا ف فر صني تارغك مسا هنكلو هوفرمصدإ

 نورخآ 0

 ا 0 كانوضو لوا ينبشمو مكون د الاو

 فارصنالا ىفاراصف ةلسقللا تاامهنمادحاو لع لكن"ال ادساوامتّيفرصفءار يرش

 ىلع فارصنالا ىفناك اطساو ل_..تاقول كن أىرتالأ فاضملافذ<2نأليقامهلا-ىلعأ|

 تكسو ]و :نندمتلاألا فياأتلا كالذو ى-عملا كلذر(-غت ل تنأف طساو لهأ تاق اذا هلاح

 و 2 0 ا 1 1 9 اق 0

 ظفالاَنوكمف ميتا ذهاولو ميل تلقناف دسأو ميعهذهىف ىنعيتنؤملامساكانهّتسنآ || ٠
 اول مفتت أ اودارأ من الف اهلهأديرتب رهلاهنءاح لوقت نيحهفاضالا ىن_عمدرت ادا هطفلك 3

 اذهنم دعبأوهامةثننأتلا اولخدأدسقو ٌبهاذموقلا لوقت "ال ىنعملا ىلءىربت همه صو .
 َلَدحاح تءاجاما اولاقو هعباصأ ضع ٌتيهذاولاق ْت 1 دوا ىنعملا هضرتسغتر الا. مف مول يأ ْ 1!

 ش عسسل افا ادسأو امه ٌتلعحتئشناو هعضوم ىفاذه ءاشأنييدقو ا 4

 ٠ || وط) رعاشلا لوقا ذى ليللاو هفرصتلف 0

 فراطلا ماذج نما تح 5 هدلجركمأو حورنعزكلاب

 ءايج الا ولئامقل اءام«أتانىفدشنأو دي

 فراطملاماذج نما تععو 35 هدلح ركنأو حورنعزملااامن

 ( ىلا ومس - :.)

 || لبق نمهفرصأ الاف ناسال ا ىهلاق نمّدغل فناسلب هتسمسناف تلق ناىملاةلزنع وهف

 ْ ءارسو ءابقو فور هلام“ نوك.ن أ لبق قانع ةلزنم هنأذ كنج مهد نع قتسا دفناسللا نأ 1

 ْ نمثول مالكلا فنيةتشمريسغو نفت ثمر 5 ذملاوثْرؤملا لءالعاعقو امنا اذكهاسل

 لح ورعلاقاك افيفت فاضل اَتفذح تفذحاذا كيارغ ملال تا ل

 || مالك فاذهو قيرطلالهأوةيرقلالهأدي رتامناو يرطلا مهّوطت و ٌهَيرَعلا لأساو
 ا هناكمقراصدهن ال فاضملا ىلع عقبامهملا فاضملا ل ءععقو فاشملاًتفذحالف 0 ترعلا 3

 نبةرم ن.لؤل_سسق ىفو ! : 1

 انهفهعبجلامساثثآكف موت ود اوس ةالوه لوسلا ال د ميتءالؤهتلق || ٠

 3 ا انثللا قدح اووه مودا اذهلثمو سايتلالا اودركف لح رلام هدا ارفإ نيب ظفاس 3
ْ 

 ءاالاىلا فاضبامامأ لام |

 مهدات ودل اوقز

 (جلا لاس ون
 طذخا سلاف وهاذك

 دع نونمع.تطلاو | 3
 فرصُم ل ثول ىلع عقو اناركا دب 5 امهاغاف ثنأتلا|ههيلعُلاغلإ اوىشأ|

 2 0 6 000 ا ناسآلامأو

 رك ددقو رك ذم مساهنأ ا

 جاسر مناع ركبوا
 ىهو:أسمامسالواسنأ |

 راشأو ناسشنلهذتند

 قهنوبس طيلغتىلا اذهب
 لاقي الادروم لواسداربا
 طاغامو قاريسلا دمعسونأ

 تدبح نب | لاق دقف هن ودس

 ركمنب ب واءمن هعصعص

 فول حروهةنزاوهنا |
 نينابزتنيلواس ةعاضق

 ةءازخ فو سقلاُي سها

 نب ورعنببعك نبلواس
 هب وسسن أ ىلعلاق مث ةعببر

 ىوالا عضوم  لواسرك د
 هن ال. ةآ عا نوكت أدي

 هذهكلوقو تفتاهم“الاو
 مش لواس وشوذه دو مع 2

 وهوتاهمأاال أو ءانآالا

 مالكلا همدةقب ىذلا

 نم اصالم ها

 قاتلا



 اذان هلوفق)

 سود ددلو اولاق

 .رلووأازحواذ-ك

 (هوفرصاذكواذك ماذج
 بأالا نع ريسخ هنال ىأ

 درملاسامعلاونأ تاكو هسفن

 نا لوقيوهب وببسطلغي
 هدرودأ سها مسا سود_ب

 لاَقذ ىقاريسلا د ءسوأ

 نم ىلاق هب وش ظافر
 سود_ساما ءامءالاهده

 نعبدبح ندرك ذف
 ينأ نع ىناوام ارك ىأأ
 نءاهنأى :ركسلا لمعت

 سود سو كلامزءمراد
 نةيلعت نلهك ناكر ٌأ

 سود سس ئط ىفوةباكع
 مساوسهف عمدأ نبا

 قارتس هاركذ

 لم

 لطخ الل لوش نمبرعلا نمانعممو

 3م ومه-5

 لو كالا حيرلاناف #١ اهيمهردب سود لصت ناف

 (رفاد)

 معز سنو نأ كلدىؤقبامو هوفرمدأ روك ا هوز انك وانك نر

 37 2000 - 0 ا 0 1 ا ا ُْ

 ةمحاص مون المعت نب سق نولوةدمهانءه٠و ص تن مي هذه لوقب برعلا ضعي نأ

 61 موو 5 4 9 هول هلع م

 أمال هابف رصء أن ةلهام-هلوقكلذلثمو ةليمقالامساوإعح نيح تي لافامغاف كلذ

 ءويدقهنأريسغ لئا وثني تاهت كلذ لثمو ناالوة,نأ هلزاف ىسالامساءإ_عجهنكلو

 نوكينأ مهمالكىفرثك الانوكت ٌئذلاءىعدقو انأنوكنأمهمالكى رثك ألا نوكب يذلا
 ّ: ل 2 : 0 د

 ا تاقاداو ةل..قالاعسا هلع يهرتك اذ ول دجله تاقثأف نسحب اح لكو ةل..ةللامسا

 للا 7 5 0 ه|< ع 5 0

 ىنن نم تاقاذ أو سول سكك ىنهفماذ_-هدهتاقاداو ى اللامسا هله مه درك أفمعمذه

 2 و 78 0 6 َّك ا 3 و9 3 - ٠

 فمةدو سس رقودعموخ# هامح الاةامسأ امأو ديب الا دصق تدصقكن الف ةرصلاق سود

 501 2 ٠ 0ك 3 ع 1 2
 000 هعاجهد_هاودارااع |ممأق فرقت هد_هلوقت إ تأق

 تدرأن او ع ”ءالؤهلاق فرقت ٌةعاجمال اوهلاف نمو م8 اوفذح اك اذههاهوذذ_>

 موقلا ةلْراعد_ةنيح ىب 1 كتموةءالؤهل وة 0 ا 1|

 لئابقالا مسا |هتلعج ناو ىعللامعا مق نوكتدقو رثك انا النه كو

 5 بأ 2 5 لاي ٠

 (لماك 0 رعاشلا لاق اهتاوخأو شد رى تعل نادر اه

 -- 0 ب 20 2 هو مات 2مل

 . اهداسو تالضعملا شيرقوؤكو * ةحامت دلولا ماسلا بلغ

 ناك فاصود“ راك ىلا | ىلع الم هفرمصو ءريك دي هنكمأولوةل مقل | ىنهم ىلعم اذ> فرص كرهمفدهاشلا

 لك هداح نعوش وهف هلهأ نم نكمل هنأرك دوزكلا هساملوناطاسلاه:ءىاذلاعامنز نور

  لطخاللبابلا فدشنأو © فرطلاملععبؤوه :وفرطم عج فراطملاو

 لوسق ةيطحخيرل ١ناق دب اهيمهردب سودس لمت ناف

 ىتحمو + زال ف ةرصلاو ىحن ا ىندمىلع ءلملا هتكمأ ولو هلمبعل | ىتعم لعالم فرصلان ول لما |

 ا [00000 7 مزج رك لناس احا لع هل ضرعفت انش ب تاداس نماديسحدملطخالا نأ تمملا

 توكر ىلباطدةىأ لوبق هلم حي رلا نا عمو مهلامت اعماذه مهل لاقت سودس نب الاءامحال اهلا 1

 ىلماعلا عادرل !نيىدعا بابل اقدشنأ او دع مكملعامت اعوكيمهرد نعامنختسم مكنعفارصنالاو ركا ل

 اهداسوتالضعملاشيرقفكو * ةسحامسد بلولا عما ىلا بلغ
 دصقاماودصق مال فرعأو 0 ًااهيففرصل او ةلمسقل |ىدم لعالم شد رث.فق رص كرب هشدهاشلا

 ردانلا عسملا نم وهو سامق راغ ىلل 6 عجمي اسملا وكلا ادع ندملولا حد مدع اهدلعاد لغو

 7 مر ا ل سس حم 5ع
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 اهليلذدوم مويلادسعمنإو !ٍ ةآ أب ىدَحل ةاذاانسلو ف ل

 مسد لا 5 مدين موقريخ نم 0 . لافو

 (ليوط) ريضزلافو

 - ا + لممأو نينمْمهلدَت

 ا راسم اهّريدال 2 داعزامز ف دا 6 ١ لافو

 ع دكا لل 1 افصونبا لقوى او ءالوهلوقتو

 قراني را لب ىرمملكلخَجرح تالف شات ضاع ا الاس ظ
 (ليوط) تلاع رعاشلا لاك موقل انبي تناك نسر ا ّ 5 1

 ب هو ه-.-

 اعدانمت ماكل ناك اذاعبجب د 0 هبملع ريغ ىحب

 بايلافدشنأو دئادتلاتالشعملاو

 دراطعندمتداو 1 نأ 5 اهريغو دعمزم لئابقلا ماع

 . ام«انوكي نأ هيلعبلاغاانالهف رمد مهي ةلك فرش ك الاوةلسقل |ىنعم ىلعال دعم تفرصص 0000

 بامل !فدشنأ و “+ مالسالا فوه ديسو مق ىبدحأ دراطعنب دمت ح وددملاو ىعل

 اهليلذدوم موماادعمناو + ةلقأبىصخلادءاذا ائسلو

 ىدوم اوددعلاةرثك ىف ل هىصحلاوءإةىذلا ف لوقااك +يفلوقلاود_عمنفرص كرنؤدهاشلا

 الذوتلقبهذنوكإ فان ددعل قرم ددعل اود :وررتلا لعل و فارشألا نمل طخ نمدلغرتك | اذا ىأ كلاهلا 1

 هلثمىبامل افدشتأو +

 اعيثوداعدهعنمهلروح < لهثأو نيعنمهيلعدت
 دعم فلوقلاك هيفلوقل اواذورصمىح مما نوكينأ هيفرغكالاو ةليسفلا لعالم داعفرص كر فدهاشلا

 نمةعب املا مدقأوهوب ركوأو هاذهعستو كلذ هفرصب لقب الا مساناهام_ةلسقللامسااعنتلعجوا

 اهتدايزاهدسموح ودمملاءركداومروحأايدارأو فرشلامدقل هبل لاب رض داعب : هنرقف نعلا كولم

 باماافدشنأو »* اهومطو

 دالخلا كرامساهزتال + داعنامزىفداعدهشول ٠
 لبالا كرام نمهلصأو اهمظعموبرملا طسوداللا كرامءدارأومدقتام ىلع داع فرص 5

 اماساهزتب اىنعمو اهنودبرحلامظعع زاذواهماءرهظلاهتوقىلعاداعبرحلا فحودمملااذهدهشوللوقب د .

 بابلافدشنأو * افيفت ركل نكفدهشدارأو
 اعدانح ماعلا ناك اذا عم + ةباهم هيلع ىريخ ىح

 عدانملاو نوعمتل انه عسمملاو زال ىلا ىلععمجولو ظسفللا ىلعالم ىلاةغصدارفاىف دهاشلا 1

 بابضل اةرسخ ف نوكتباوداض:أىهو ىذ الاوتاذ الا فل لملا هبرضيذؤمباندلانميرض ا[!
 ةعدنج وعدنج عدانملادحاوو مهقرفتو مهملقف مائل الثمتدملا فاه. ضوباندلاكىهل.لاقب وبراقعلاك |||



 (؟4)
 دس رميا 2 31 ب تع از د داع 3

 00 335 مدآفاوعضأودالنلااوداس لاقو

 د م : : 507 1

 عنا كاستل م ا لا سهو ني_كسمقلل ا

 سو م سس 9 ءسد

 ندم و مها د-وعذد 0 لا و 00 واسم ١ آولاك و م مم 1 اورفك

 امء«اهلعح آسف رمصد الو ردعوو أ ناكو نيقن ا( اس ا نملاق و مسهنك اسم اب ابساذ 15
 مرصد

 (حرستم) 0 رعاشلالاقو ةليبقا

 | و نم نونا 1 ذاَجِْأَمن رضاخلا ايسنم

 ظ (بس) فقرصلاقلاقو
 ع م زاعداههقد تح مسن اك *# اسس نم تادأولا اهرقني ٌّتضَأ :

 وهثنأتلاناكو ثّؤملامساآلا عقيم ناستعنأ 6 يجب هل يبقالامساألا عقيرلامباناذ_ه

 (يفاو) 2 (سيقلاؤماوه) رعاشلالاف دوهيو سو ٌكاذواهيلع بلاغلا
 صدم 6 <

 اراعتسارعتست سوجرانك 5 1 بماي رأراحأ

 باملافدشنآو د

 الوذ هوحولا خس اهباوغلب 5 مدا ىفاوحصأف دالمل ااوداس

 ءانحالاو لئاقلاءام+ لاح رلاءام- أن مامهونو مقودعم لعجاك سال عيم امس مد ؟ لوجهيفدهاشلا
 هوسحولا ضيد,دارأو اهاهأدب ردي رقلالئساوىلاهةلاتاى اءاستا فذخ اهله دارأ دالملا اوداس هلوقو

 هقتءو همركل بارض ااذختملا ل.الا نمل قل اماصأو مرقديسلا لاقيإك ةداسلااذهلودقتلاو سانل اريهاشم
 ىدحملا ةخبانا بابل ف دشنأو 7

 انمرسعلا هلمس نود نم نوندب * ذاكرا نيرا ادهن

 ئرق دورا بالاو ىلا ىنءمىلعف ةرصااهنكمأولوم هل اودليسقل اىنعمىلعالم< امس فرص كرتؤدهاشلا

 000 0 دومه. ىتلاب رعلاهايمرضاخاو 7010 مقل رض خادما را نيي> ولا
 اضيأأةغيانلا املا قدشنأو 5 ةانسل اوركسلا اهل لاقي ودسلا ى هوةمرع

 مح راحدا يفد تحت مس 1 هن املس نم ناداولااهرفن تعضأ

 ازامع امس ىجاملع م ةقان فصو »+  ى | ىنعم ىلع: نملوقل ان نممدقتام ىلءام.سف رص قدهاشلا

 لامثو نيعنمهنقان نوزفم اولعخ هنمايعت هءنيطيخ هل نيركنم نايدصا هل ض رق بارع الاىز قمهملع

 ١ ةحورحدك جرحدو ر 0 ىهودح ورحد عج حب راحدا اونا را ناكفلاب جرا ايد يت

 سدقل اىرمالداممللامماالا 4 .لامب ا قفدشنأ او لعمل

 اراعتسارعتست سوح رانك دب انهو بهاقرب كي رأراحأ
 ىحنا تسعمللعاهةرصو مسهمالك قاهاعتلاغلاو هوتليمقلا ىنعم عال سو فرص ارهيفدهاشلا

 من ”الاهراعتسا ف سوءراش ههسشق ثيغل |ىلعال ا داريطت_بماقربفصو دب ريثكلاب سلو زئاح

 لبالا نماتق "و رهولاو مهظعتا اريغض قر ارغصواقت, رىرئور واهدوقونو ركنا يداشاا ولعل زوظفاخح

 ا
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 بو ايلقامو تكاد دي ةحدعدو نمل آو اكاوأ لاقو |

 سوه اودوهلأء-أ وفاَمأو نامي هتيعماذا هفرصنالاكهفرصأ ل سوال جبر تيقسولف

 نيدوهباادارأ من ال ىدوبملاو ىلا فافولخ د امك ان هه مال او لأ“ الا اولحخ د امتاف

 فئالااولدأ ا ذاهمَرو يني مهل اوقيكلذاو مشو ةفاضالا ىءادا وفذح مهنكلونيسوحنا 1

 كلذءامشأو ةفاضالاىءاناوفذ_>و نسسوحونيددوهب ىلعاسهتلخدأ كن" اىسفاذ ه ىلع اللا

 ةركنراصنيسسوجلا نما مج رخ أول نأ ةركتراص سوجلا نمماللاو فلالا تجر آناف |

 ىءايسالا ةالكلا ىف لمعت الهنكل و ةنازتصتو تار عجب ىراصتا اوت :ركتف ىراضتامأو

 تواصتلاو نامدن مج ادن ءاسلا فذ ىلععسملااا : مهنكلو ,رعشلا قآلاةفاضالا

 ( طيسن) رعاشلالوق كلذ ىلع ادب َنِينارْضنلا لنج انهه

 ١ ٍاَوْصْعصفلا ل لسى :راصن قاس د هل لالا ُص تدل

 رعاشلال وق كلذ ىلعلمادلا 2 يضن ون تارصت عاجبك راصتلااعإو ةركنلاب هفصوف

 هم هو

 فنحن هر . اهسأردكمأ اوت * امهات

 حالمو ريك اذّموحن مالكلا ىفادحا ول م تا مذ ع عب عب انه ىسابت

 ”راصتالا مرج بان كل ١ »أ

 بنؤتملاماةامو تن اذا د ةحدعد وهن نمىلؤأ كئلؤأ ١

 هسحت  هلوأ ىف:دانزلا نأ الا سوح فلوقلاك هيفلوقل اوةليسقللا لءامء“ادوه لح ىدهاشلا

 حدملوقي + اندتىأ كيل اندها لجو زعهلوقنمسناللا نع بان اذا دوم داهنمدقاقُمْساو ىعللا مسا لح
 مهلضفل مهحدامبن :ؤدالناردجأ اورضتلاوهظن د رقنمدوويلاحدم نور امضنال او نيرجج هلا نمنيلسملا

 بوننب رمغلل بام! قدشنأو 5 ةهظ رقىت ,حدع ناكو سا دم, ساعالا ذهلوقي ةمالملابينأَتلاو هيلع

 ماوص مصغل ليبقى راص قاس !ازيب هلل الاعدصا# تدص

 سوس ودوهبد دصقا<ى حالو نإ بق دصق هيدرصقن ملدا هادم ند ال هلاتغن ىراضن ىلءماوصىرحدهاشلا

 ةقان فصو#+ سنا ف يرهتفرعام وهون و موقلاك امهظاقسا ركشو ماللاوكلالا فرغت مماوقاغا

 مهمامصتدمفبا كلاوغاعطلا نم هلل حالا عىراصنل | قاسهبصا< هنعتدصف هتفاعف ءاملااهملع ضرع

 امصفكإذلى ْمَسف هلك أ أب ه بف نوعصغ» مهن "اك مخلل اهنمقنولك ًايىنلا مهد تع مصقلاو مهفصق مون لبقو

 تايلافذشنأو »*

 فنحت0 ةنارصتن تدع“ + اهساردعسأو ترخامهاتلاكف

 ىغءاسالاءالكل ىف معتسم ل ناونارصنرك 3 لا نأ ىلع ةلالدكاذ و ءاهل ا: اهشنن ًاتوددن ارصن هلوقىف دهاشلا

 طفلي ناو ىرصن عمجىراتسنادوكي نأ وع ونامذ“ مج حامل اج نارصت ع تراس 000 تلا

 ةدحاو ل كهيشف امهسسؤرات أط أ طفانرحنامهمالوأ ءايعالا نمانرخ ندتقان ف صو ىراهمو ىرهش نوكيفه

 ضرالاة بلا عضودوصسلاوسأرلاةأطأط م داصمالاوابهتالص فاهسأرل ةينارصنلاةًأطأطع كاذفامهنم

 نا فرصلا نم

 .امأو هلوق)

 دولا مهلوق
 وألاق (ملاس وجناو
 نأ الوأر 5 دن أدع دمعس

 تامءا دوسي وسو

 نينلملا نيناهلهأ ةعادل
 عامتح الن اقرمصن الف

 امهيففي رعتلاو ثننأتلا

 فرضالناءنأامكح

 امثننأتلاو في رسغتلا
 سوجم نأ ل-.عاو هصالم

 هح و ىلع ا.تأيدق دوييو

 امهلع نأ اوهورخ ا

 قهودس#و ىدوييلاعج
 ىتلا عوج نم امهلعمتذ
 ةبسنلاءاناهدحاو نيوابنم

 زو ىجنز مهلوقك
 اذهفتارعأو ىل ارعأو

 هل2دنو ةركنوهو قورصم
 في رعتال ماللاوفاالا

 س ول او دوهمل !لاقمف

 بارعالا لاَقنأك

 هامورلاو جْرلاو



 مساادوهتلعح

 (خلااهنرست 1ةرودلا
 هم وملس بهذم ىلع ىأ

 | امالوق نمامأو فرمدد

 ىتدرأن او نسا وميسماحءانب ىكعموهالك ل سل 5 نع هو نيساط كلذكو ْ

 0 | اذادوهوحوفىفزيح وهف
 أ نأنين روسلا نيسمس انك

 اهسارإ_ع نأىلا حاتال_فداصامأو َنيسابركذ آلاف مئايمعأ اممادإ_هجهن اكفاذه || ن_واقرصدالو افرض
 سايىعلا ولأ اضأهلأك

 قاريس هأ دريملا

 امصالم

 رانا

 هذهكلوقن مةروس فذ < نأتدزأ اذاىرتاك دوههذهلوقت © دوسلاءامسأ ب اناذهؤب م

20000 

 ١ ”الاهفرسدتلةر وسلا مسا ادوهتلعج ناو ىرتاك معهد هتالوقك اذهريصبفدوهةروس 11

 ْ ا "ب رتقإ لع نأ تدرأاذاو نيضر ”الاو ءاسنلاةلزنعر الو 0 ا ريصت

  1نمدرت اظن هلع ريسصد ىحل-> رلادب تمس نيح ب رض د!لأ تعظم فلذالا تع طخاعلا

 ْ نمروس فذ نأ تدرأ اذا “ وذ _هلوقتدوهتلزنهف حوا عسبصإ وحن ءامس' الا

 | اديأاذهنوكيالو نجلا هذهمولوقةروستفذح كنأ ىلع ا دءامبو حوفةروسذهكوق

 | نإو ورم هتيمست أس هاةلزنعريصي وامسح وت لع مت نأزوجيدسقو نيل روسدنرتتنأوالا

 || مهتاالعيلا هّتفضأوأ ةروسالا هسا هتلعج فرصتي الف امو هفرصتملاهلامساح وُ ٌتاعج

 ١ (لبوط) (تيمكلاوهو) رعاشلا لاقو لاو لب اهون ئمعأ مسا ةلزنعهولزنأ
 ا نا لوقت نئءهقفاو نمو

 | ملديزب تمعس اذاةأر#ملا

 و © ءد
 بِرعمو قئانماسهاوأت د هنآميجل 1فوك !اندحو

 (زجر) اًمهاربإ"انأَتلَعدق < اًمماح نمي ايكصوأ 0 هم7 صرب 2

 لاق نفنآرفلاوقاقو نآرشل أ ونيسان مهضعب أر قدقو لاح ىلءافةوهتكرتدءاكمملا اذه

 هفرصتالفةروسالامسانوك. نأ زو هنكلو مهمالك نمنزولاوءانملا اذهناالممحعأ ||

 ريغءاسمم“ لا نأ تفلا نامل ف نينكسةهريسغن يعم داصو نيا َْن نوكيا نأ اضأز وحو ||

 نآن مدين كيم اسمماه تلعب نا مس طاخاو سمو تمحو َنيأو 5 1و تاكر كاةنكمملا |

 تيمكلاروسلاءاممأب اي قدشنأو دب هسأرأطأط ىنعم قدعسأو دعم لاقيدقو

 52000 قئانماهلوأت د هَ 1 0

 00 مح را ل طول م

 ارحأ هملع مكلئسأاللقلحو زع هلوقىه رك دىااةم ”الاونالقل !لوق م 0

 مشاهىن نم مو هيلع اىلص ىنلا ل ؟ىفعيشتلا الا عسر هنا الاءذهلوأت نملوقبف ىبرقلاىندوملاالا

 قتىوروههذمنعبرعب وهسفن قاع مصغب ىذلا برعملاوةهيقتربغوأ ناك يقت لع مهل ا ءادباو

 قامعللا بالا فدشنأ او* هج سصم هسفن امل ناممىك ألح وزعت قتمىأ برعم

 امههاراءانبأ تلعدق + امماح نمنيباسشكوأ !إ

 مدرسا وةالصلا هيلع نلارمأ نمهنمضتامو نا ١ ارغلانأ ا وج مدقتام ىلع ميم ماح فرص كرنف دهاشلا

 لهآ اح >ًايدارأ ًاونييدتلاو صصقلانماهعفامةر شكل مماحر روس صخو ب اتكلا لهأ دع مولعم
 - توحد روع دج



 زار لوفاندشنأو سنوكلذمعذ || ٠

 تالا دفا أ

 قرشألا
 تا

 نوني لعب ودرتي بارد :ةزيعامم امل فَّنيساطصلا اهتل صون" ا اهمرهسصن وُبونلا كرت

 ناو ةناك-الاّن كيال رملاو صعمهك امأو اسهلاح ىلع نك اوسلاتك تو َتيكحتْمش

 لبي اهتةلزنعاهولعج مهنكلو تمرض نيساطاول هبل مسمن“ الز < لني ساطةلزنهاهتلعج

 نيساط ىلا مم تلص ولن الز مل ميمنيساطةلزغ:اهلعحأ تلقناو توراهو لسا و

 لع [تلقناوأ ادخل اوامسا نولعههف فرحأ ةسجىلاف رار

 رش الا ىلامهدح أ ٌتمهضنِم_هسااراصاذافاّمسانيعلاو ءايلاٌّ_هجأ مئاسمساءاهلاو فاكنلا

 هإ-ثءالوصوم برسعلا مالك ىفَتْومْرصَح ل-:م ئجع ل هنال كلذ رع ل دسحاو مساك اهماعيف

 زحل ليعمسإةلزتجل_عجأو هلاح ىلع هعدأتاقناف داصلاءل_هتنأديرتثلن"الد_هب وهو

 سدل صتاخو تالا اوم لال رعلارتك [فو رة ل و رسةتع ا لس نال

 ادنهَف ةرص نم لوقفاسهفر صوف نوْنامأو ةءاكماالا ةقزوتعالو “ىش هنو رض

 تدان مرعلا مالك نم سبل يم احّنأ ىلع دياممو بّدلنو عقوف ىنأنوكت نونلان ال

 مسمالا ىحدقهنافىمع“ الافو ,راقفل هشنال هفو رح ظفاَنإتاقنإو ريما ىن-عمام ع ردمال

 هوقو سووا اولاف يم عاوهواذكع
 الو فورظ ريغ« الوافورط تلو لمعتسُت ىتلا ماكل اوفور_حلاةيمست بااذه || ٠

 تنوي ورث نيناَسآلانأ5 ضعباهرت ديو ٌضعباهتؤيابيف فلتتُب رعلاف جي الاعفأ

 خا
 1 دب امماط اًءيسو نيمو فاك 5

 ىعارلا لاو هلل ليل راد

 -و 92 -ا 5. تست

 * اهمم 0 ولت فاك تس 6 0

 (ليوط)

 ةيمس با. قدشنأو 5 مهارانقعماز «بوقعب وهو ليثا اراناو موجات نم باتكلا

 د ام«اطاندسو نيمموافاك 3 فورحلا

 ران هيش*ر اد ةملكل !ىدمىلعشدن ًاتتاه: كولو ف ةرد ادار هنال نسل تعذوهو مم م اطربك دن دهاشلا

 سماطلاكإذكوسرادلا ماطلاوباّتكسلابمو#سرلا هي شن نم م داع هيترحام ىلع باكل فور رايدلا

 اد صفناكو ع ارلل فاما! فد نأ او د اسال را

 + اهميم »وح ول ىقاك تندداك د

 ىلا تملا فمدقتىذلاك» 0 لوقلاو ةملكلا اوهظفلا | ىندم !ءالمح فاكلا ثنأت هيفدهاشلا

 ب اهعدقنانأت ان [كتحاهأ 5

 تاب اذه هلوق)

 (ملافو ,ردس| ةمهتسلا

 0 ديع_سولأ لاق

 ىلع مالكلا تايلا| دهم

 هع تلعحاذا ف ورملا
 ند ريض قلءءامس اهلعج و

 0 ريخنأ

 أ م اوأل-> راهم ىيعسل

 اهنع .رخنإامأف كلذريغوأ

 كالد ىف ذا تاعحو

 ىلءرع ركاذتلا تاءهذم

 ىلع دنأتلاو فرح لب ,وأت

 لج كلذ ىلعو ةلكليوأت واد

 لسخدب و ىحهتلا فورح

 تاودأ ىهىلا ف ورحلا

 تمهساذاو تاو ناو

 ارد كلذنم ءىس

 اننؤمد,تسم»ناوهتفرمد
 50 لد وأن قفهتلعحدقو

 اهفرص نك اس اهطسوأ
 عنمو ادله فرص نم

 دنه فرص عنم نما هفرمص

 لو أت اهتلعج ناو
 اهيف مالكلاناكفرسحلا |

 تيمم ةأسحا مالكلاك

 ىناهنع تريسخ ناو ديزب

 اهتمكح تّئشناف اهسفن

 اهتب رسعأ تك ناو

 قايسس ها

 راصتخاب



 م0

 | ناكر لاعف' 10 حفلا امه رخاوأ تكرم تلو َنامأو كافي لاقف

 8 او لاح لك ىلع فرصتي وهف ف رعللامسا نيفرلا نم ادحاو ٌتري_صاذاف ىلوأ فلا راصف

 نإو وراهمساد أسما فرصَتملاك اهفرصت رك ذ نم ةسغادب رتتنأو ةملكإلا اهسا هتلعج

 |0000|: فه اذا نقرملا نمدساولعلجالو راسها تنك ثْنأن م ةغلب اهتمم»

 "قرع راصو لاح نعرسغتامسال_.هفَتلعحاذا كأم امسانوك.نأل .قاهيلعتاك ىتلاهلاح .

 (فضخ) رعاشلا لاق حالا ىهلاس نع هتريغ عقاب هتيمماذا كن ا ومامس“الا ا

 و ردا اهلوقيتسلو ووك عَن ر رفاسم ِي :رعش تأ

 بو لعسفلاك نإ نإ |ريغنأوورسك الثا ذهلاقفنهتيممل جرن عل بلغ تلأسو

 لج رتلقااذه تلقولو كقالطناتِلعءانع ف قلطنتم تلة لوقت لنأ ىرتالأ مسالاك

 ناكحمءازملانادهتبهنول نأ ىرتالآ برا ب رمْطَي ىمسب ل راو ب رمش ب رار ىمسي ||
 000 ٠ 1| اسامه واوواامأو اوتفمتاك لءذلا بست ىلا نأ هيتسدتاو اروسكم 0

 )000 00 .ةفاهسااب هتمتدح ولك تراضاذافاكرمتماقرامهتمدحاو لك رخآ لبق ||

 ا لفتضى را اواو قلت كنان وتل عقك فا رصنالا كرت فارصنالاو ريك ذتلاو ||

 1 نام ال نإ ع كلا

 تبلت نات قاتلا قدشتن اودع

 نوزحااهلوقي تيلوور#_عىبأنب رفاسمىرعشتيل

 ىبأن نةاشموإ ثنؤملا الان ءريختاك اهنعربخ او ةملكللا مسا اهلعح هنالاهشتأنو تالبارعا قدهاشلا

 1 ارفاسم بصنوهانرفتلاطىنالاقيدصتلاكو امم وقت ام تفانم دمع نب سعد معني شد رقنملحر ورع

 م هماقمارفاسممأو ًاوردصملاتوصخملا تملا ةذفسهريخ معأ تبل ىًارفاسمررخ ىرعش تيل ىنعم ىلع

 لطب و لج نذل ير ىرجش يلا ىنملاو تيلريخ ىلع هعفر

 نوني زلاو نامرلا عضذ كرو *+ بس رسفغلا تيما كرو

 / دسزو الدشنأو »+

 ءانعاؤاناواتيلذا دج تيلئمنأو ىرعشتمل

  نيؤرح نمق ىلع نوكيال نكمل درفملا مسالا نال متفريسخأو اممسا اهلعجاملول فيعسض:فدهاشثلا
 1 ا ' دارأوةكرطا فيعضتلاو ارلارغقوت كتل ىلا ا كرحت الو قواول او ركر جم

 ظ
| 

 1 رعاشلال اف حو: ةمفرحاهلمقواومرخ مسا برعلا مالك ىق سل هن "ال كلذو ا

 000 ساس اناا تبت كنيلى أ دنعتق ًاولانس" 0 اولانه اهولب
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 هل ئاوأ ىنتفت لول بانذأب « اماعّتتكولو ول ىلعمالأ لاقو || .

 لدي ذلاَولل_يقثت ىلا مهاعدامغاو ”ةوالوق.فروونلاَرمياك رمت برغل نطو 3 ١

 ابنامرسكنا اولافرحاولةئبالثأ اوهركف ح وتغم كرما هلبقو َتنونو ف اخحالا نمواولا

 وه مومضمل_ءقو واولاه_هفءاجامك م ارو نيونتلا ف َبهذ عضناوأ

 نو مش 9 مضلا اهلصأ نال ةمومضمءاهلا عدتو وهاذتهتاقتتلتا

 هفرمد رم وم تمج»نا و رعاك هتاقث الجر هي ترم -ناو ىشر وس كمل بقو ءاحامتو

 لاا ”نباىرالال سدا“ الاوذ اذه تاةاوذ الحر تممسولو رافعا ا

 تفي 3 اوعي لءلخلا ناكو لءفانأت أى لعلملد نآ وأن لمفوذ نأ لعل لداذهف ] ظ

 فرح مالكلا ف سلهن "ال اهؤانل-ةثتنك امأو و واود لوقت جمفلااهلصأن' اللاذلا | 3

 اَسااهب ف حأتنونولاهن الاعوام ف ىفامأو وَلدَسةك اهنَدقوح وتشمل بةامءادرن |

 نأ ةاغلاهذ_هءامم الاءاوغلس لو انك س.مالكلا ف ساو وهواوكو يش ءاك ١

 ات ف ةرمصتت ال تنومللامسات ناك اذاف دحاوف رحالا اهم قال ل صولا ف نوكت ظ ْ

 م-عاكو يو دلام»انوكت نأو :ركن وكت نا اهم زاد_ةئامءأ اهلمعنأ أ اذاهنالا

 لصولا ف كاذك نوكينأ اوهرك اك فرح ىلءةركذلاو ربك ذتلا مسالا نوكينأ ارم 5

 ىلع لسولاو فارصالاوغ ودب عسل فارصنالانوكينأ مهمالك نمسا[
 ىفوال اودمممنمو فرصنما مسا ثاك انتا ةريصةمريغل مسالاراصف ا 1

 لكى امهسفك اهتسقوولو كرك ذتلاوتدنأتلاو فارصتالاسغو فار | 1

 نار دام اك مساناك اذااهممادحاو فرصتوٌتدماموأ امسا اًدتراصاذاو 2 !

 لجرنعهّتلأسو كرتوفارصنالاوثياتلاومكذ لاف فّةسفاج شوا ةس ان

 رس واولا تاك ءلااولدن أن ءةاواتمودرف أل اذه ص ًانّقكدق ب رعلا اقف وكما | 1

 اذهيهتيمساذاف ءاممأ الا هيثياوأل قثت ل ازاعلدبلااذهف هيلع مالا نوكتلاثم ىلع ] 1

 اولاغاك هوذا اولاق ءاهلا نم هن "ال ءوُق تلا مكاولاق اوفو كد لولو ثرعلا تهتشاك ءاسم“' الاب هيف ا 1

 : دشناو ب .دا هيف ملال يني

 هلئاوأ نفت لولا: ذآ د املا تنكسولو ول لعمال ْ

 اهنمدك نال اقامالاق دصت دقلوقب * فرح ا ىنعم ىلعالا م 0 دوةمدقتملا لعالوفممعضت همندهاشل ١ م

 ٠ لل هيويبس - ه) (

 ل 2---- ظ

 تسعسوأو هلوق)

 (حلاوذ العر
 ودق هيودس هذم

 ليلدب كب ركلاب لءفهنأ
 م لاماناوذ ناناه مهلوق

 لعفسأو ناونأ لات

 ل-عفدهنأ لملللا نت و

 جاجزلاهقفاوو نيكستلا
 ةكرملانأ لءلكناة< نمو

 و تشالاامم مود-تريغ

 نيعلا نأ ىلع للدلا مي

 اذا مسالا نأ ىلع ةكرم

 هملا درفىثمث همالفذح

 نيعل انكر ماللا

 اهتيفنب لسه ناك ناو
 رعاشلا لوك توكسلا

 دش دع فر رعملاب ثايب

 كناعنع دق 4ث فرخ

 ادهضتو ماضت نأ
 اهنكلو نوكسلابلعفد و

 عقوفاهمال تفذ امل
 اودرمت لادلا لع بارعالا

 لاداااولس ل فوذحلا

 قاريس ها ةكرحلا
 اصذلم



 ايلاامأو هلوق ١

 لاق (لا انتلاو

 نأ ملسعا كمعس ولأ

 تدرأ اذا ىلا فورح

 ن-م الت اينبم ىعسوتلا
 ىقىتافورسألا واكد

 قاقور نطلاو ةكملكلا
 | نفر لكتسكطفا ذا ةداكلا

 اهنا بارعالان الى يماهتم كاره[ بس اك تءاسف مالا ف و عطقت نأت د در أ كنك وءامس  اهلعحت ند. رتت ساكن ال

 اهرك ذىتاا فورا هذهو
 اهانش اذ ءاغلا ىلاءاملا نم

 ل وقنا ءانو ءأ انلعفانددم

 هأ ركسشتتف اهنع

 قارنلا رطا

 - 00 هو 2 00 5 3 ع :

 ولامساف 1 : و و ىلا ام 4 1 م : اها اهتم فرح لك ىلا امدصق دحاولا سمان نائثاد.-اولوقأىلااامتلقنأف هعةزئءام الاهدنعفقتكنأالا اهتّددن ||

 فورا اهذ_هتسلوتوصلاك سدلو نم مسادحاولاَن الق فور اهذهىفكاذنوك«الو ||

 | كلذو مهدنعجردت تسلاهأالا مالكلا ىفآل هلزن_ءانهه ىهو حجاردالا اهاصأال وجردبامم ||
 . : -. || نفرح ىلع اهتمدحاو لكق

 | ةلزعىوذفلاامممىلاثلا .

 | ءامسأ اهانلعح اذافاموال

 لوقيناك ليلك نأ عار * اديزت رضا لوقت متر الوقت جاردالا ىفرع_غتبال نك اسلاو ْ
 تا 00 0 ١ : ١ ا : أ اهلعج لا ا: كتحاذاءاموءال
 620 ْ لاق مال فاهو فا أمال لوقت عطقملاو م41 فاهلاع اهلاح فوراطاف تءمع#تاذا لل لا

 واو ةنباهاعصف ىازلوةي نممسهمو ىك ىسمتلا ىف اهلعصنممةناتغلاهيفةىاّرامأو |

 رمل منيف ىهاءغاوامدتع ةكرح ةكراا هذهتساوةنك اك مالهم مىلعفلالا ةكرح قاأ ا

 م(
 - -أ 2-5 معا - ه- - - - أ 8 1 5 5

 اذاف اًملاو اًطلاو اًطلاو اًزلاو اَناو اَلناو اسلاو اًنلاو اّشلاو اَبلااَمأو طاوشأو طوس

 وذو لج وعر رست نوةءام»أ نك اذان_مماالإآل تنللماك ندين 01 رص
 نكيولاذاةركن نم ىلع كلدد ن-ييفماللاو فل الا لوندو ماللاو فا الارعغبّدركن نكو
 لو الافو رداتد و نوملنباو ضاذمّنب اى :ر فو رد اهذ_هتب رح مال اوفلأ نويف

 لعاو + نييفنال ثدتالماللاو فا"الان أ ىرتال ا مهوخو نبُحمآو صرب [ءاسكرحت
 00000 لاو تااعاماوءا ساب ت بلا من الرو ص قمته اذا فور اهذ هنأ

 نهرخاوأ تكررت فقولا ىلعابن ا الولذرخاو'الاةفوةوم.ل ادلاوداصلاو فاقثلا نأ كلذ ىلع كدي و
 2 2 -_ - : 4 .2 7 .٠ . ٠

 ٌتنكسأو ٌترصق مهلا فو رب طفات نأ تدر اذاوا متاوأوءاملا ف ذم انوه فقولاريطتو

 نم برعلا نم عممهنأدب ىو نم معزو انعدا تناك اذاهلع يار لمد !!قالّثأال

 را الو الكمان اهلوحم او اهضعقءاهلا ل ع هدر رمهح 2 ينك ١ راهن 2 لوقي

 فلا مالي رطلا فناتكَت

 0 ل ا 5-2 همس 2

 ندوذظ ومو افرط نكن اذان عونأو رن مةغل فدهونإونمو مأامأو راتسصأ ىو

 8 2 20 : ع 0 2: :
 ثننأتال ءامسأ نك اذا تشن انهي رك مدودي وك ءاهس الا هبشتام الرعسغت ءامعأ نك اذا

 5 1 1 7 4 2 م 0 9 .

 فرحأ ة ثالث ىلعءاممالا ةماعن الن اريغنالاممنإ مالك امهيس لفامهو كو سد ومذامأو

 نامرد ًالعافع راضتامناليك ذنلا ىلعلاعذ "لاو لاعفأ نم“ الةماكلل هام-أن ا مالو

 ةماكللو أف رسللاما امهتاونأو اس ا و ابلاو ف مدعملا فورح نمافرح تلعجاذاك نأ لءاودب

 تح هن اذامنعملا تو رح نكست ىفهب وبيسدشنأو

 37 فلا مالو. رظلا ناي أنك +

0-57 

 وا



 هل ظ 5
 عاف ادهلوةناك ءاناذهل وهن اهبتءمساذاآلى رج ري كاذريغاوأ 1

ْ 

 ا أ 2 3 دل نماءربغوفو رظلانفو رك ةنمست بان اذ 2 ظ ا
 ُْ فا

 تارك ذماهم الاهفرصتإتعوأ قوقوأ ا 1
دو كاذفياشو اذَتيَت لوقا 36 أىرالأ

 َُ ٍ 

 ْ ل وقتدعت دل كاذكو : ه برو ةعدبد- ةىفتاخدامءاهلا نويفتلخداتائئومْنك ولو اذ 3

 ن3
 ْ 6 ىو ريكا عندش ىهو فورطامنأ الاند:عيموفْيكوَباكاذكو ديعبو ليبق

 || نييثدق فورطااوركذ ذم فور بغ ءاسمس الا نم منهريظتف ءافم الاموات فورطلا

 ٌ ْ نيللاكى ه د[ كلذكو اهر اظن ىل_ءورثك "الا لع ني ترشح تسل ا ؟تأانأ 7

 تاخدامدل وق) ا 8 اوح و ثمح كل ذكو نأ ةلزغع امهان ومكلذكو ا هنأ أوج وهامة لزج 1 د ْ
 هد هرووةعديدة ىف ا هد 1 : 8

 ع لاق لاكن (لا | ن ءنولثمو دنعكف ناو ادإامأو سنو كإطانربخأ 0 برعلا لك مام امأ و اهوذو

 ريغصتلا قءاهلا لود درا دك يامبابلااذهىفدحتلواو 2 العفر نم ةغل ف ّدْمم كاذكو هنن َعْنم لاف نمف |

 ةثالس نمرثك اوهام ىلع 1 فورطلاريغءامم "الام اووي ثنو مهنأ كل نتن ى ىح كيك ذدتلا لعدن نا ناكل ذتلا ا

 1 0 ْ )تاو ا و ءاملا نم يس سس[ لوغت لن[ ىرئالأ سنو ىف لك ضةنوتنف

 ٠ | لعن هلعاتتمَنوكيق نام_هردّلطق لفنلاعسان نكتلولو اهعقاوم عييجبف عقتأ ١١ 0 1 0 بسداد عءاجاع 1 2
 ' 2 11 0 0 101ظ2ظ00

 انلوقك ثنأتلاةبال-ع ا لوقتاك ما نمت دم لوقبن مبرعلا نمامعم# عضاوملار 5ك اىا.مفلاخنإو قوق ةزع ا

 ا 1 هال اون :رعأت مهرد لطَقو مد د اولاك امام منألعاو هسقوفنِمّتض | تراطو برقءلاتدسأ

 كال فورظااوتاةعلا
 7 - 0 0 كيس -- لجرب ترص لوقتو لسع لوفر يا فورحا يلع لخدت امنأىرئال نكن ذا -- 1

 ىل-عءلدن لاعفاداهنع 1 0

 ا ييلعاول دب لولف ثدنأد 1 ناك ادا؛ ا 5 نكسملا 052 كمال طقو هيفصتق

 نكي مريغصتلا ىفءاهلا ٍْ نائئؤمامسمنأ ال نافرسصنالمادقو ا ارونأأآلا رس ذملا انت دام عسي فرست ا ا

 ها 0-0 ْ نم نهادءال_فةساك وأف رحوأ: أ ص اوأ اوأل>ح رلامس ا نرتسصانأ نهوضو تسون امأو | '

 قاريسلا نم م
 تمليك عضوا كلذ نت ضو“ الورعودب ر ةلزع_عترص و نلا نعت ا /

 ٍ مهم دلك و لق نعمكا اهني هللاَنإلاقاك اهااح ىلعاهتك رت رافو ةوردل امذهتةراكح تدر تافّنإو

 ٍ لم 2 : لسبةمنيالأك اما هلءجال لاقو ل-.ةنعلوقب نم ا

1 ْ ْ 
 لاقرب اوقع 55 يامل 1 ١

 هسه 1305 2: سس 129013! ا ٠

 ىانع ط2 ىال>رطغ 7 فرك اكدانزدنعن :متاقأ تدل ااذهليقواهلءقامىلعةكرحاءاقتلاب 1

 براقثا اومرهااوهو فرم اهكلعالاكهدسفن كعمل ىثملاد ارا فر ؟.ةدايز دنعب ى هنأ فيصي# 0 َ

 ا ءئمكلا ٠ نءاهريغو فوراغلا فورحلا كةيم-تباءاذههمحا ربافدشنأ او د ا 5

 لاهو دق ن نمكلاوقتريغ 7 مماىول ًادقورهدلا عصأ |
 لا

 1 0 أ



)5 00 

 بشد تاسناو ' 1100 اولاق ةءاك-لا ىفوألاه وآلية هب عممألولاق ةرور ع فاوقلاو

 وو ورع .كذازهو وح مس 000 تا انحباكلا وترا وع و بذملا

 هذهىأ و رعمذهتلقتئشنا و 3 رّقلا تءاح لوق:اك مالكلا ةعس ىلعزودك اذهتأألا اذه

 لةملكللا مسا هتلعحنا وفل مهاردلا هذهدد را تلين ع لوقا ورع مما ةملكللا

 ال انعم و رمَكك لم وُراَعوداجوأأو ادد كمت نار فرش
0 5> 

 ةممعأن مناف تامشد رو لو امأوةس .رعفاممأى هو و رع لاحءامس“ الاموذه

 تاعرذأو تافَّرَع رع ةلزنسعتامشد رقنأألا انرك دامف و ع عقاوم نعي نونك.لو نفرمصتي ال

 نوكيال ل-جرلان أك ماللاوفلال»فراعم نكداغاف ماللاو للألا هّنلخ دامو فاألاامأَف

 ماللاو فلالاريغب ةفرعم
 سم سس وو 3

 قسفو# هذ نعءالودعم هر ذملاءاجاك يك ثْنوملا نمد نعال 0-0000

 امهاو لعفللا م الودعملا|ذهغ ىكدقف ثؤملاكلذريطتر 5 ذملا د َرْفَزو 1 وَعكل و

 ىدانملاوبغ فصوللامسانوكيدقو رك ذإل هوو سف تاك اك تيوملاىدانملا فصول

 ردصمال او لعئالو ةفصلامءا سدلرسمك الو دعم ى دقو تنوملانؤمالات روكبالو ردصللو

 6 كر ٠ 2 رعاشلالوقفهتلزئعراصو لعفالام- اهاجامامأ

 اهعابرأ ىداتوملاع :رتالأ + اهعانم لد! نماهعانم

 ةملكلا نعملعالمحامهةرصدالنأ هنكمأولو فرجا ةرهست ىنعم لعالم امهرحو لاوو لمق بارعا ىفدهاشلا

 انسح ناكل ندوتفماههظفل لعامهك _ثد وةيه-تل | لءفامهلاح ىلءامهيكح نأ هنكم اوكا ناوز ا ةظفالاو
 نمل اوقتريفغلوقيفةفوقومديفاقلا نوكت نزولا نب ةرو رج فاوقلاوهوق ىف هوس ىلعدرملا دردقو
 اكله لرب رعلانعدباو رواءامءامهرح نمل قناع ق:وأو ماعأ هب وميسو عنتمبريغ نيهحولا اللكو لاقو لبق
 اذك نالثلاقو اذك مهنعل,قريخ لا لوقي ن أو مهتعرسملا اريسغمهنم قس موب هذىأ نامزل 0 ف

 1 تاناقدكنا او*

 تاعاتتمفرحأه ثالث دب ىنولعفنررحاهمتدتأ

 تايس رقوامضفءص ملعت ب اول وداحانأ ناوطخو ا

 0١ هدأ ةعلوقتاب سما نآروبعال ظفل ع وبارعالا» 0 وداج بأ ىرح ىلع هدهشتسا

 داعق ب 0 قىناعملاتام وهم مالا م لاوو تابعا

 ذوخأمزاوهو. هلاعوجىأ هلادوح مهلوق نموأش طعلاوهوداولا نموأ دو داح نم قة مداجون أك لوق ف
 .اهنالوقيىلاو طع ط> نمى طحو وهسانلاىأىأوهزوهلاىأىردأام مهلوقنءوأز وقول رلازوه نم

 ىنا رسلا طانا لت عقياملع ف ورحلاهذهذال ةملااهف لصالان كاذب دب ريناك نادعم التايمعأ



0 

 تاي : 5 الإ !نماهك ات اشيألاقو

 (زجد) « راطت اك ْرَأ (ىاماظت 5 3 ورلافو[|

 (لماك ) ظ ريهزلافو لرئاعأل رت لاقيو || ٠
 7و يىد9©

 ردا فري هلا تبعد 5 اذا َتنأ ع ردلاوشح مدلو

 (ليوط) رعاشلالاك ىدىأبابد عضل لاقيو

 لمانألاتادراب لاسم ىذيأو 5 ىذدنلا وةحامسلل قملَياءاعت

 .(ليوط) »1 ر ويلاقو

 اهلوجح ينس وفلل درج و « ةّرمط لكل ىل_لانأ ءاعت
 سهام سا

 نت اسمعل "الادع نوكال هنألهرخآ 1 هّدح نع لودعمهنكلو ٌلعْفا اذه عسجي ىف داع

 نمهدح نءالو دءمءاحام باب اذه هتم> ربان دشنأو 35 كلدمءافءاللا وفا الا هلخ دي ال فراعم ىهو

 مكلاىب ال الودعمرك ذملاءاحاي ثنؤملا

 +« راذحائحامرأ نمراذح د ْ
 لوح هنأ الا نك ' اس ممالا لءفن ”ةلنوكسااهقحناكو و هعقوم عقاوممالا لعفل مساوهوراذح هلوقفدهاشلا

 نيمهذت تنأ اكلوقكْثن :وا ١ هى صخخا م ءايلاوةرسكلاو تنم مساهنال !ارسكلا, صخو نينك اسللاءاقتلال

 ةبورلاوو ءاقالا دنعانحامرأ نم اورد الوق * اذهل ثمفلوقلامدقتدقوهوحنو

 ب راطتاهكر أىراظن + :
 رظتناىأر ظنا هلوقنملودعموهواهكرأ ىتحرظتناهانعمو هتلءكةتلعوهلمقىذلا فدهاشلاكههندهاشلا

 20 نيهزاباملا فدشنأو + هترظتنا نعدراتن :رظتلاقب 8
 رعدلا ىف جولازث تيعد 5 اذا تن عردلاوشح معنلو : ظ ا

 اغغاو تءءدوهوهلعف قءاتلا وخد ُثنوم مم مس | هنأ عل دومدقتام ىلعلزنا هلوقل مسا اوهو لاز:هلوقفدهاشلا |[

 ىأىرملانان-نمرهلاذهلوق. جب هنعرب يأ ىنيذيال هلام“ ناك امو لعفلافالاو ةباكمم ا قب رطل عاهنعربخأ

 نمساملاراصو لازنلازننارقال ا ىداننب :رحلاتدتشاواهوشح تنكف عردلا تسل اذا مادقم عا تنأ ||

 ٠ بالا ف دشن او صلاةطلثمفرغذلا |[

 لماالاتادرا.لامثىدأو * ىدنلاوةحامسللليلنياءاعن 22 0
 دتعمركسلا اوىدنلا لجرل اذه عن 'لوقي * هلق مدقت ذل ىفلوقلاكه يفلوقلاو عنا هانعموءاعن هلوقءيفدهاشلا ا
 ىو لمانال | صخيوا عيفىد" الازمان ًادرصواهدردنعىأ لام ثىد.أو هلوقو لا مثلا بويهونامزلا ةدش 0

 ريرلباملاف دنا و جبد ءازاهقلخ ا وحاررل ادرثأ اهناللامشلا صخو اهلا ع, ,رسيدرلا نال عسايمالا 3 ارطأ 1 ْ

 اهلوح هسسوئلا لممءادرح و # ةرمط لكل ليبلانأ ءاعت ا

 ءادرخلاو ةفيفخلال يملا نمىثولا ىهوةرمط لكل ليباأ عن اىنءلاو هلبقىدلافد ها لاك هيفدهاشلا

 لامتسالااهدهجع ناكى أ ل ارهل نم اهئتاوطنال س رق اهيسو زيت ناحل راك ورعشلاةريسصقلا

 ديقلاوهو لخ عمجلوحماو ةللاذمدييقتلا#ب' اتمىهىأاهل وح مك ا لز#متىتىبورحلا ف



 | لصأالاف ضاس ()

 كاد
 1 01 1 5 ع ا 0 ا ع 2 :
 | هب راعلا ذه قاهلوةتوةمهاذتنأوم.هاذك نإ لوقت ه,ثنوداعرسسكلا ان الرسكلاب و ْ

 فصولا نم ءاحامتو ءايلانءةرسكملااغاو ثدْوملاتدرأ اذاع راو هادم ىذهلوقتو

 رعاستلا لوق كاذ لثمو ءاعكو ةئدشلا سا اذسهف عاكلاب وتايخانىدانمريسغو ىدانم ْ

 (ليوط) (ىدعجلاةغباشلا)
 هرصان ويلا د هشبل يح امد « ىررتو راع ىنيعاهل ٌكلقف ظ

 عطقت ىأ مقامنالمانق اهللاقب و عبضلاكلذبدي رياماو ةر_ءاجلل مساو_هاممناو |
 (لماك) 1 رعاشلالافو ١

 ملا مالو ب باق رلاَب 0 م 0 كر قالحْش شك ْ

 ظ (لهشم رعاشلا لاقو قلعتام ”الةمزملا كاذبد رباع اوما م ٠
 ٍّ 7 3 ا

 قالحس“ 0 ها ارآدق 8 ىاددعي شعلاب جرام

 ه1 وتس ”اللعفال ناك امرخ اكدر ا اواعسقرإ سأو ههج وول دعمك اذهفا|

 لايام َتلفناف ا راب ءامههابش ًوراذحوراطت لدا

 ريصيف لعفقلا عضوميف عقيم نالئاذا. افا وكما ذهناك د ٍ

 مسجنألانهاهلاعّاو سك امغاو عضوملاٌك لذ ىفهيانهاههيشينامهوذو سمو هَص ةةزنسع |

 (لماك ١ ا م مام لعفلا فان ياهو ||

 رادق تامحاو ه هر «تايدق 2 اننباتتتطءءانمستقا ان

- 

 ىدءملاةهباذللد_كأو +

 هسا رد تال ىف ىو ورا عايش
 نمتمدقتىنل اهل ءالرس 5و ورعخ منال ذب تيمسو ةرعامخلا ا ءاوهوراع-هلوةفدهاشلا

 1 هيرفظ نم البث مب رض وهودا فل ادشأ ثيعلاو ىريسغو ل ا ل

 باولا ىفدشن او لبق هيف عمطي نكي لودودع

 : منغاامسه الوباورلا برض د ماك لع مم قالح تقم

 ىلع هل أوقو لصأتست "و قات ا هنالك ذب تمم«وهقلاح |نعلو دعم همنا م اوهو قالسح هلوقفدهاشلا

 0( لعفلا عضوم هعضو هن“ ال باف را !تريض تصتوء سك اهددحاو مس هزايدآ ىلع ىأمهئاسك ا

 تايلافدشتأو 5 متتملا مهتم لخح داو كولد

 قالح اك ةمهارأدق د ىاددع شعلابجرأام

 هءاصصأ هيف لتق س ”ءوسدلا ب ررج مان انمهيلعناكم ءونفاذهل وقد “هل مقىدلاةلعك هتلعوقالحهلوقفدهاشلا

 ةهاتابابلاقدشتأو + هتب رفوبرحلا هتلحأو
 رادفتام>اوزرت امد “ب انس انيتطخ انمستقاارا

 22 ادومصوس نا ماا ان و ا م نا

 وخل
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 (لبوط) رعاشلالاقو .ةردشلا ن ءلودتمزاتقفا

 مهو هس

 4 5 داماعأ ت لافاعمو حش 7 انلعاراس ١ ىت>ىثكمأ لاقف

 تو الو لد_ءكل دع هنأل_بةذلا ى رع لا اذهى ا سلال 1

 (لماك ( (ىدعملا ( رخال و هئاز

 وم و8 ىس م8823 د

 داديديعصلاب ودعت ليخلاو د ةبرش قلحن نبل نمترك ذ دو

 لوق:برعلاو ساما لذكو اءنْوممَنَس نءلودعماذهنأالا اذديو دعت ةلوق ةلريعاذهف

 ملاوناك ناوتيوُم نعل و د_هماذ_عففافك ىنءدوكسماالو ىسةالءانعمو ساس تأ
 مها ارتال أ مهمالك ف اذودنو اهتاودأو دادي هنعلدعىذلا ثيؤملا كلذ مهمالك ىف اوامعتس ظ

 ةاليالو ةحملم نولو ال مالكلا ف لتعت ست امدح ىللعهجماعق ذلايلوب هياشسو عالماولا ا 2

 (رفاو) ْ (سأتملا) رعاشلا لاهو رثك اذرخخو 0

 ٍْ داجشرك دام هرهدلا لاوط 5 لوقتالو د دات اهل دا ا

 ءاحامامأو دادتك تيرم نعل دع تكلواهلادمس وق نعل دا لو ار اوجه أ

 ىم“ك رول اا مىم-نأدع ةرجفل ا نعلدعهب اك ثنؤمنءلودعمور رودفل ساوهور اعف هلرفةدماخلا 8

 اق ال رعنةعرزلاذهلوقتن * راجل تاكرارلاقلاهلدعولو ةرب ربلا |[ ٠
 نم هيلاهاعداملةءرزدط خو ةرءافولا نماهمزغل اىتلا هتطخ لعجو هيلع ىنأف مهفلح او ضف ودسأىناوردخس |||

 بايلاقفدشنآو +« ةحاف فلها ضقنوردغلا
 هلت اقواماعأتلاقاعم ين + انلعاراس ىت>ىثكماتلقف

 اهملعت ضرع لوقد* ينغا | ىندع سسبلاوةرمدل اودرسملا نعل ود_ءيرسسدلل م. اوهو راسب هل أوقف دهاشلا

 لباقلاولباقلاماع' اوماعلا اذه صر رثأ ىأءلبانواماعأ تلا ةة ملا عبطتسأةرسوأ ىتح ثكماو ىلع صبرتلا

 ع رمل انءالىور وىدعملاةغةبانالد ثنأو د ردأوردو ل .قأو لية لاقي و لبق ى بع راح وهو لمقملا ىنهع |

 ايده كلوت ربلاو دب ةنرث ناخلاتل |
 ةرب ربلا ىمءاك دادي ىلا اهلدعمت ةديدديتل ىمسهن اك ثنومنءلودعمددبتلا مم اوهودادب هلوقهبقدها ث 1

 تبدو هريهفةرارز نيددعموهوهنوخادحأ | مءرسأ بوح ىفمز ادق اكو ىمهتل ةرارز ل طيقلل اذهلوقي*

 مهو نم قا< !لثع مسولما عيطق قا لاءدارأو مازجمالا ىلعءل+كلذنأو بارشلاوداعطلا ىلع صر اهيلا
 سملتملا ب املا فدشنأو * ةددهتمةةرغتمد ادب هلوقو ضرالاه-وديعصلاو راثلا

 دامحث رك ةامرهدلالاوط دب ىلو ةتالودامح اهلدامخ 7

 لعددملاو ةدهحلاك امهءامم“ناثإ :ومنيمسان ءنيلودعمدمملا و دومسل لامتاامهوذأ م وول جلا : ا

 ءاوسهلوطو رهدلالاوطو دمع !ةيحوت صريء مدا ةقحسم|اياعحو ذل اودوملاد ارماقسللا “ب مدقتام ٠



 ا هوت
 وألاق (لا كلذت

 طاغ دري |سايعلا
 ق سلو اذ_هىف هب وبدس
 لعسفلا نمةعبرالات اني
 راعرعوراقرفامتاولدع

 قاف لاقياك توصالةباكح
 عقيتأز وياللافو قاع
 ةعدرالا تاوديف لدع

 ىف عقوامتا لدعلا نال

 تاعاف هيف لاقيهن ال ىئالثلا
 لثملعف لك نم ناك اذا

 همق عقب ورخ 1 الا لعق

 كلوقك لعفلا ريثكت

 جاحزلا لاو تلتقو تب رص

 هيدارب سمالا قلاعفباب

 كاذيلع لادلا و دمكر وتلا

 نمرادح د ٍةلوقكر ركم
 دنع كلذودع راتح الامر

 لعفلا اذهىلاةحاملاةدش

 ىوفقالاو ىفاريسلالاف

 هب ومس لوق نأ ىدنع

 توصلا ةناكح نالصأ
 فلاخالاو رركواوكحاذا
 نوفرصيدقوىناثلالوالا

 توصلا نمىللعفلا

 2 ها رركتا

 (؟4)
 هلوقفةعر التان نمهدح نعالودعم

 * راقرقابصلا يرد تلاق دب

 ىهامناو بعل ىهو راقت رنج وهو راعرعكاذكو ب اصّسلا د علان رقر هل تلاع كاذيدي رياسغاف

 (زجد)

 4 .٠ 5100 34 237 ه-و برو 5ص 5<
 انرك ذام عج نأ لعاو# اضد أ ةبعل ىهواوح رخاىأ جارح هن الثلا نماهريظتو ترعرع نم

 ِء 2 : 15 "0
 اذهنآلسامقلا وهو فرمصهْس الماك روش هب رك وهيصقل و هعفرت ع ىنبناف ةأسصاهبّتدعساذا

 لعفالعفلاك ذو هنعادود_<لاعف نوكب ىذلا لعفلا ةلزئىمهد:ءوهنالعامسا نكرم

 امهعا لعفاٌتاعحاذاو ةددا وةلاح نع :يسغتسال ل عفان أك نسكللا نع راسي اللاعب نال

 | نوكتنأ ل عفانعةلو د_عمىه ىتلا لاعفل جمنمف ءام- الا فراصورمتتة أس اوأ لحرل

 هل موهئشىلا هتلقن سءالا ىلا تا ةناذأف لعفلا مسا لاعف نأ كلذو ىوقأىه لب هتلزنسع

 .ةلودعمتناك اذالاعف لك كاذكو دعب أ هنموه:ئىلاهتاة:مسالا ىلا هتلقناذا لعفلاو

 قالو كلذو نهلا كلذدي رتالتنًافاَلَعامتاعج اذا كن “الامم اهتاعج اذإ لقا رغنع

 نأ ىر الآ اذههشأام و ةرحبأ | نعل اودعم ىهىل | ارادف و ةفااخلا نعل اود دعم ىهىبلا

 نعل ودعم ماطق 2 هدا نعل اود_عمهذهنأ الم مد وماطقمذ_هن و وقد مدع ىد

 مت . نعسدل مل_ءوهىذلا مسالا نعةلودعمامهنمةدحاو لكاغاو كلوا لا

 .لهأامآو اعلا رترسملا اذهتلقاكاذ الو ةفصال الع ضاعن علود_عمرتنأ

 انههوهو د اوءانبلان الدورتغب ملاح ىلعءانملا كلذاوأرو تول ام«اهوأراقفزاحلا

 اوهبسشي نأ مهمالكن م و تناك [ي ةف ةرعمانههوهو توللامسا مت ناكاك ثول 0

 ىذمدقامه:موهتلاءاشنإكاذىرتسو ءايسثالاعمج ىفهإ-ثمنكيلناو ئذلابءىشلا

 زاخا لهأ ةغاهيف متولي رات و نو ةفّنم هيف ميس ىف وزاججلا لهأنافءارءرخ [ناك امامأف

 بابلاقدشتاو د

 يي راكتالافورحملا طاتخاو خ+ هدعبو د رار _قامصلاعيرهلشلا# دع

 . ىفالثل ابا فنوك,ن أل ودع اذه ق>ولزناكاوقل مءالازتن امر قرق هلوقل مءاوهوراورق هلوةفؤدهاشلا

 ااكمفصود# رثاظنلا نعج ورا اودوذشلا قب رطىلعىانرلا نعل ودعم ممانىجدف عابر لءفرقرقو ةصاخ

 نمل كفل اتوصةرقرقلاو توصى دعرلاب رقرق ةلتلاقاهن اكفهدع رت ديهو هتمقل ًاوامصلا ب ر هل ته
 رعرغ مهلوق نع هلودعمىغو ب رعل !نايدصلةمعل مساوهو راعرع مهلوقىاب رلا نعل دعامتراةرقريطتولبالا

 لمح ف هيوبيسفلوخدقوجرخاضعبل مهضعب لوقن علو دعم مه سمعل مسا جارخن اا بعال ودا هانعمو
 ننودددرملاتوصل|ةداكحال_حو درطلا باءلاوهىنل اى الثلا نءامهحو رك لد عل ا ىلع راعرعو راقرق
 تكنلاب 5 ىفه.ةلوقلاواذه ففالتخالا تنس دقوئثنءنياودعمانوكم

 امه
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 نإممأ اولعو ةفللا كر اوهركق دسحاو هجو نم لسملا نوكسلةلامالا ىنعب م-يلع فخأ

 ناك اميصنتو عنرنأز وعد فو اولصنم اوعفرنام_مأوكلذىلا او صوءارلا ادرس

 ) طمست) ىذعالا لاو ءازلا رع رخا ىفأ
- 

 وص هد روم 6

 راو ةرهج ا « را : و ىلع رهدرمو

 امهنكلو بكو

 لاعفنأ ىلع كادباممو ةمكو وكلا صساهد_هو ةءاملام 1 ”اكىرعشل ايوا تائتْوم ||

 ك مساوهو راضحو ءام مساوهورا فسار رخآو جاف ةعوف ص قاوقلاو |||

 ماذسخو شافر ومما رنوفرصبال ممنأو لازَت دل هيرو لات تبعد هلوق ة ع

 نمسداسلا ادله ىان :ركح ذامعبج نأ لءاو 3-0 قانعب وملح رةلزتسمع هزاع و |

 ىق ةرك ذا ناكوادنأ رس - م 0 دملاهماهم ئدناكاذا كل دريغوءا رلان هنمناك ام لاعف

 اذ هلوقت هي فرك ذمنءالو دعم: ىيعالءانملا ادهن ل قانعب , ىمساذاهتلزنعاذه |[

 عج. ناك اذاو هلع قون نم كلذ تعمم لفات سولف ا ا

 سو ةركن نءالود_عمءىالاذ_هنآال ةركسما اف 0 فرص اك ف ةريصتاةركتاذه َّ

 ارك ذمامسا هلع لب ثننآتلا ىبعهعدتال ارك مدي ىعساذا ب الَعو شاقرف صارم رعلا | ا

 هلص ام ىردنالشاةرو ماذ و 2 لاعق ءاش ىلع مسالا ناك اذاو حاب دنالحر ىمم هناك ا :

 اذهنمرثك الان 'الهفرتصت نأ هبفسايقلاثرك ذمءأث ومما لود_عمريسغ مأ لودعمأ | ا

 لاعف نأ لعاو 0 باب رلاوداسسّقلاو حالسااو باهذلا ل_ثلودعمري_غفورسصمءانبلا |[

 تاب نمهعمس لان“ التلف نمزود<الو لهدوأ ل هقوأ لكَ ءانبىلعناك املك نهءرب اح راج |

 كن لع و 2 راعزوراقرق كلذ رف ةنواجتالوَتءعماهفنمقفأب#ت عمستنآآلاةسعيرالا ا 1 ١

 هريغىرخ ءارل اهرخ ؟ىفا م ىرح ام باي ىثعالدقتاو * 0

 راوةرهح تكلف د نانو ىلعرهد صو '

 هفاوزالا لهآ هغا فرسكل ا ىلع ندي نأ ءارل ار 1 ىفناك امفدرط لا وا هعفرورابوب ارماهييفدهالا أ[

 هرخ [ىقناكامىرحًارطضا اذ ارعاشلان" الاوعفرادا عام :رالاو فلالاةلاما بجوؤتارلا ةرسك نالت |

 يبا ليقوةءوترس قاوقلا نال عقرت نش الارطضم ىنهغل فب رعأو لاس ىلعيااس ل لا ءارلا |

 راهنااو ليلا اهمىدوأ نا اذاعوامرإاورتلأ كل
| 

 دو وداع كالهك تعطقن و تكلهةب راعاابرعلا نمةعدققمأ مسا رادو | »

 ( قالا بوبس - 5)

 ام هلو-ق)

 (ملاىربىف اوقفتا

 ىنعب ديعسو أ لاق

 قرمغناوك رتل نأ
 اوعبتورافسوراض> مهاوق

 ءارلاسسزاخلا لهأ ةغل

 نوران معتىدنأ كلذو

 تلقثءارلا اومخاذاوةلامالا

 اهورسسك اذاوةلامالا مهيلع

 ىاهتفخ نمرثك [أتفخ

 ءارلارس كر اصف ءارلارعغ

 رش وتمت لاءالا ق ىو
 عنمىفءا ارلا مض .راصفاهربغ

 اهريغعنمن م دشأ ةلامالا
 اوراتخا اذاف فورهلا نم

 امزاخلا لأ ةقفاوم

 ميعوسو ىرب مهوقفاو
 لهأو رمل قرع مهتغل 0

 مهوعفاوف نوفف<زاخلا

 ةزمهلا فذ ىف

 ها ى ر ند



 سدلو هلوف)

 (ىورواح ةلزكع

 نال ودعم له نآلىأ

 مارو حاح نع رفز ورمك
 لاَ ىحتلاوه جاملاو

 وهف ةسحاتونع اع

 ىدلا امأو هلوقو) حاج

 ىأ (حلا الحر هبت سمماذاف
 ماللاو فلالا هلم عزتمف

 ترصو ذااذ_هلو_ةَمو

 ماللاو فلالا ن'الذاد
 ا”فند رعت اناخداتناك

 نال مكاقلا ىلع نال_خدن

 ماقىدلاب ترص كلو

 اذاف متاقلاا تره كلوةك

 هبت موستىذلا تدر فأ

 نالماللاو فلالا تعْزن

 هريمصتو بقالب فيرعتلا

 لالا رع ىنغادقالع

 ىذلان ثمهءوإ وماللاو

 جر هنلصعم
 ها مالا فلالا

 قارعس

 اذهدرطباغ وراقي وكردص مىفالو قالو كت تاغصلا ىفدرطع س ءالاعف نأ لءاو *« لعفلا |
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 صأت تنك اذإكظفا ىل_ءهنأ اذ نمرثكصأوأ ال_->.روأ :أ سما سهأت تنأو لاعق تاقاذإ

 0 "ايصنالا وكمال لَعْفاد_هبامنأ < لعف اءانعمن ال ايصنالإهدعبامنوكمالو اد-اوالحرر

 1 قعم ىف مماوهاغإو لعفي سل هن 'الةأرملا وعهللا او نينثالالاعقىفا اورمكب نأ مهعنماعإ 2

 سه'الا فوءادذلا ىف بانلا

 الود وىذو اًدكلذو © ةصاخ تامالسع تراصاذإة مهما« ءامس'الاريمغت باءاذه ب

 اوفلاخ م-ومالك فت رراكو ى دلك ىلع عقتة مهم تناك لاسم“ الادذ_ه عالأاهريدسفت و

 ةلزنع واهو وف وال ةلزنعم_هدنعتراصو اهريةريسغو اه ريقه ىقءامم الا نماهاوساماهي

 ا قم ا هسارام ذاع اههاسسشأو قاغلوق,نممسممو ءاحوقافو فت اوصال

 ءالعلا ن ماني أر نمو لملكناو سن 'ولوقاذهو الَتاَوحاك لاحلا كلت ىلا تلوح د _فكن'ال

 | اهتيممن سما فرمدي ناك هناف ىسعلوقىالإ رك ذم هن'الث ومما اًدىرست ال كنأأالا

 هيسصنتو هرككو هعفرتو لح زمساهف :ريمةةعالأ امأو الءلزنعانو ىف ةلزخ_ ف ىذامأو ورسمت

 هيفرضتالا# ئث هيف ساد“ ال هفرصتو هبالج رترمسول تاهيهترعسغاك هريسغتو

 ع | رنات تم نيز عن الرواة زتسع دلو انويم كده امش أاَمأو

 دل اس ذانىدلاامأو تاتغاامحا م! هاكملاواكملا ةةزغ_«الأو الأ ناو الودتسالو

 5 'ثرطاكهتيعب'ئ ثلا الذم _عجت ب ساوهلاطت هله كن ال ماللار فل“ الا تح رخأ ىلادوأ

 قر كليا تدللاو اللاامأو م ىر هب ركتو هثرصتو ةلصلا ٌتث الثلذ تدرأولو

 ةلزتسم هن الاضن آب طتورتيو عفر ءاسلافذح نمو ماللاو فلل'الا هج ردو ىراضو

 5 فرح بار ةلزئعاهريص» هنءال المال لاكن مف لاو ىذا ةلزناهلعجعاملا تدث أ نذ بابلا

 7 ىنعمالأ كلذكو و ىذلافامهتح رخام انهاهماللاو فا الا رخفو نعل تار ءالا

 ْ هريتغأ لو نكح رةلزخع :وهلاقفلجر مسانيد ءلسلاناتلأسو ىَّدهةلزاع نيل

 ا ظ و هن هدو ىمملحرنعهتلأسو اذ كه نوكب نأ مالا ٌلستكالهنال

 3 | تيهدامغاو فضأْأ النول اذهوَنووَدادهلوقأ لاقف ىوّذ وأديد تس أب دو 0

 (رئاو) تت ركل لو هفاضالاف نوثلا



 7-7 ل 1 7 ا ا

 نيازي قي وي

 ةنوحجب
00-070- 

5 
 ل000 م 2 سس 222222 ا 3

 ان ىلا دو[ ىدكلا هب يلف س كلذ. ىلع الاف

 ملف فرصنم كري وذاواف مهارتالأ اللاك هريف3ل_ هلام ىذب ال رَسمساذان كاقأ |
 0 ع 20 1 . 7

 نيونتلا| ف ماو مسالا بامر ا ا ا مادق نالفذ اك ءوريسغل

 اكاذةفاضالا تلمحاو مسالا ىلهتنم نك ملو تفس ثياب نيودتلا لع نمج رخو

 جام منام تاتا هيدليتس نادك اوف ديزانأ ثلمتحا || '

 ىفرثك اله_:كلو تحل اىلع سبلابنهاه سمن 1 رمل سْمَأنع

 اوريسك مهو ركون اينانا 55 يسرع لعدهوك رثفو رظاانمناكو م همالك

 لخرلا_مءاراصاذاق بارعإ فل تاتةكس تاي بارءاب ل 7 ذا اغا
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 مالكلا فءإصأ نعءولد_ءاإفردساو بصذلا يف عضاوملا 1 ا ا

 ماللاوفلاالا فذ حيف اهتاوعنأتقراف نحر أف ربماوكر اك هسفسساوا دا ١
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 هل-خس شك ال عف راف فرصن !نعضول انين هىفف ةرمدلا اذافمهتغلف ر ودكم تصنلاو
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 ةنكممتسلاه اللي فو د قرصا ىلع عقت تناكو نكسمتال تناك

 1 هعقاوم عسجف عقتالود ع نكس ةمالك !اىفنكمالاج“ الر: ةهك لسجن لونُدآتمزحبو
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 ٍ باملاىف
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 نم اهوكو تاو_صالاب تهين ىتاا فورظلا نمانرك دمع ىأنونناك نونئالو ىأ

 تلو لا وله و اريغن اكرسغق ءأ م اوألح رلامسا اهئم لام انا رظلاريسغعام» "الا ش
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 ا لو أماعذمو لو ماعد ممواوق نع ليلخللا تاأسو ءارجس الا نمريغ نكست نكد اف ةركسن
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 : امامل مكترازت اكناو + مكتمىاوهو مكشم ىثن دو 7
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 الو تكامل لوق كاذو .لكف اةلزاس انها ءول_هحل دقو كد ملصق هلزغ ع فرخلا

 نكن ارا تاهحولان اذه هيقراعات1ة هملول نر لهن لو هم لون دارس آالو

 اا 1و هك لاف هكر مزن راعما ءقلفش نيهزلا عا قعو ' لمس نوكر نأو فص
 لوَأتلق اذإ كنك كُماعهملب ىذلا ماعلا ىنحت كن هيدي كن ال الكلا اذ_هزاجا الو اع

 لوا امهلوقامأو دعبل ىذلاو سم هيل ىذلا ىعتاماف دع عيوأسْمَأن م

 ْ 1 ا 1 لوقت اك دير اعف دسلان ٠.كءواذك- ا لل ماو

 01 اذه لثمو هنعاوتغتسسا ىح هأنإ د مهلا معتسا ةرثكل ماع ه ةغص مزال فذحلا نأالا ريغ نمددرت

 مهنأالا هورهظت تأزو ع دسقو رك لومينا مهاوقف لمد فدشلاو ريسثكمالكلاف

 0 هؤاعح لاَقفَلَو أماعُذملاقوهو ب رغلا ضعي لوف نعهّءلأسو معفلا آلا نكيلءورهظأ اذا
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 لكك 1 ادهوذذو ة>-اح ل لالو ةحاح 5 ديالو كاد فدل موكل دق كل ل_ههل_هو
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 62 لاق ىدع نأ نم

 الوأ ماغي دن مت ارهوأ د البإ ىلهال تناك اهتملاب
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 نودنمو همامأ نم ردها #3 نونا وافلام كك فد||
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 77 ركض تلعجاكو ةسمأتو ة ةنعنمكلوفك هناء هنوةفاوب مهللم سبوق
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 5 س25
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 تببلاف هلوق)

 لاق (نود نهو
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 6 رك نوكمف نب ونتلا,ىأ ْ
 ! ىسوفتاهيهلافن 7 هو هاهههتوكسلا قنولوشقب م11: ىلع زلال وما زامل ىو /

 1 . || امهف( عل وتاهيغن كل اذاعات كلا اءاهلا ف ةفقلار 3 تا '
 تودكيف سلا تول

 رعشلانأالا ةفرعم

 هأ فوقوم



):4( 
 اال و ا ل1 ع لسوف وهو عأالا نم ناك كلوت كانو مما نكي ١

 ”لرصمفرحاسملبقو ديد فءاهلا نكست /تاقناف توصلا ةلز:<تراصف تانك مةامسأ
 ظ مسالا فدا زتسلو ان ةلصلاف لدتا أى رتالأ . فور ارئاسك انههتسلءاهلاّناف

 لام َن'الاهبىلوأ ةعتفلات ,راصو مسالا نمو مسالا وهام ةلزن اهوا عج نأ اوه 0

 0 نأ ٌتعتتماو خفلامو زلوهنماجب رقلاهابقامادك ركابك رحاوا_ءذل ادنأح وتفمثدنأتلا ءاه

 ةالآا : طتماب فايا ال ريمعَةسع قف رعت عتتما# ةنكاسوكت

 نينغللا فال: افا ميكو تاهيهربظنو فرك امهزؤاع < نأو نافرح نكست نأ لمد

 مهضعبو داع ةلزنعهل عج مهّضعب هتاف زعهللا لص أ تساو ممتاقرعُنا لص اتسم !برعلا لوق

 م-منمو برعلان ءانعمم اكو تاقرع ونافرعو قرع تق ناك تاسرع وسْرُع ةلزنع هلع

 ظ تحمست فاي خفت :نممسهنم تاغلشال_:ٌتففُحاذإ ايف ف طف تي لوفي نم

 | اغان الاءاتلا الءالواورمسك اي اضي أ ورمسك< وبرعلا | همم مهضعن مطنو ثوحو

 1 تك امهتلاقف لح 2 للا تلانوا فر ل !ىسقن نموهام هلع ىف

 مساع نان“ هدأ ءازتاحعست رونك اهنونو يا حج لاري_غفاتصقو

 ناسك وهف لكك

 ل طم م فارصنالاربغو فارممنالا فنامحألا باءاذ هو

 اذه ىرعلال اوقكاذ ل: ةفرعمةرادإ اس اوعدك نيتكلامسا|مهتمةدحاو

 اهساوإ_هجتاك ٌةفرعمهلامسا نيَنْنا لعجدمق اكرام يذث امون كدت أوهفاكرامم نينث مود

 ماعلاهثيفل تاقاذاك نآس ايقلاوهواضي أ هوسقوهو و رع ىأن ع سنون م-عز 00 1

 ملاذا كاذكو نوتنتلةفرعملادبرثتنأو ةركن وأ ودع تلفن مان“الا نماموو لو "الا

 غ عبج فئيسملا اذهتلق كن اك مانالا مامون لق: لو ةفرعملا الاركذ تلو لالا ماعلا ركذت

 70 ةومامأف برعلالوف:كلاذكو نننل ىضملا اذهلامسا اهتلعحاذاف ءا.شألاهذه

 دقو ءاصواحاب_صادغكينآ كلوقك امهو لاحّلك ىلعةركنالا نانوكن الف هسْمَعو

 ّلعفَلَوأاماعلوةناك هتوحضوك موب ةيسشعدي رتكنأ ل_عيفدبسْنَعووَدَط ك-تنتأ لوقت
 ةركسو ود موملا كت [لوقتنآزو هنأ ل بلحلا معزو كماعهيليىذااماعلادم رتشنأ

 ةركبكبت [لوقب برسعلا نمهيقثون نم عسمس نأ باطخلاوبأم-عزو وح ةلزن؟امهلعجت ظ



):9( 
 مة #»# هم ا ورزت72> هدو

 ةركسب !هيفمهقدر هلو لجو زعهللا لوق ءلذلثمو هدغفوأ هوه تايتالادن ربوهو ||

 006 َّك ارتاك نب وننلا هيف عدي

 م69 0

 مسالاراصة فقتل سياح تلاذاهترأ ا ةسفرعلا تدل ال ٌةفرعم ُهْفَق

 10 8 3 7 201 5 ا

 ةفرعماهلعهف سممهذهلوقى رعسسل هنأ كاذريظنو اهيلاَتذضأ مث كلدلق هفرعم | 1

 8 7 هس

 هه سالرودب زاد_هكلإوقكلذو لدلخلاو سنو و ورع ىلألوقوهو فصولاك رح 70 ذل ا

 دا كاذاوز واجيالو مهتيمست لصأ ىلعءامسأ تناك اذاناقل الان طظفالا: انامصخأ | 1

 مسه

 05 الانفال سجرسرام 35 1

 (رفاو) يرجح تدب قالا مهضعبو |

 (نا هوس - ) ٠7

 ْ امذكلهنتم ٍ,دقهمففرصلا كلرتناف افر طناك اذا ارصمامأو ليلخلا لوقاذه اًيشَعَو

 || توكرالهاءذهذ ماللاوفل'الاثالا نكمل ىلع”الاركتتلا كنعد ارد
 : ا 0 00 تمل

 برعلا ضهينافهمسشعامأو هيقلدعىذلاعسضوملاىفالا ب و.امتيتالا فرع

 و رسعفأل اوقوشو تاع "الاى اتق اير كماحر شمت اذا يي باقلأ الا بارانهؤو

 || اغا َة ةطادن ,زاد_و ءاحدقةققس:ةاذهو 3 2 دمعساذ_هكلوقكلذو 5 اد 19 سنو | ْ
1 

 أ

 ةفاضم ىهةسن 1 هللاددعو ا تدك اهماك ا رصيف هلا فاضملابه 0 9و هق ةرعمت نوكنامتافاضملان 5 91 أ

 || مقت_بالفهنيعبأ شدارأهنالةفرعم تراص سم د_ءلاق اذانامالواغلآ اهبفلتدينأالا ||
 ا ههممنل (ن ا 8ع 0 - 001 0 - 0

 دحاو لكل متسينادرغم | لعامهدح أ ىرح درفع فاضملاو فاضءدرسفملا تءةااذأ هركم همااتغضأ امنوكس نأ |

 ٠ | " انه نايس ا|نوكم نأءام» الاهبلععقو ىدلاو هاني هلالصأن أ اللوأ ْ

 اودارأفةممستلا )ل_صأ ىلعبافل' الا اورج اتافنادر رفم ناعما لج رلل نوكبنأم هدنعإ

 ا زومّصيَعك دسحاو مساةلزاعال عفر "الانا فدعا مسْنيذأْلا نيثيشلا باباذهإ ا 1

 1 و كيلا لعب فض نمبرسعلان مو نيو سرس كو هب سلع :

 ا تك نصره ىلا مار موضعي فاضأو ا د_اوامسا موضعب هج رشمات ْ :

 تيعلا دا فرق

 هتوضآذ درفعادرغم

 ك1 جلا

 م-مئامسأل صأ ناال

 د رقم معسأ

 مأوورع ىل اك ريسغال

 نايشأ يل راو رق

 ادرفمازركو ادرفقمادنعس |

 جابهنم نع اص ل ٍْ وها رفتماذهءامامناو فاضملاب فاضملاتسقانإ كاذكو ىتفايبهتاَدبءاذسو |

 نيد رغم نيعس| قمهئاصمأ

 و 2 ْ اوفاضأ اذاودحاو صخشل | ١
 1 0 ل اومسالا ذو رخ اللافصو امهددح [نوكنو فاضموأدر هم - الاو فاشم ||

 نم اوبقل ناوريظت هلف | ) ٍ .
 ودرفأف اضم < ١ ْ ةيمسنلا لصأن نمسدلو اهدحو ةيمستلالصأ ادهف ديز ورسعوأو رول ذشورؤومد |

 اده مهلوقك بقللا

 ها ةطبهللا دنع

 صرت ىفا را



 مو هوا
 لوله نم

 ال وفمضيف ب درك لوعم

 ىفاريسلا لاق (ملا فرمعد

 فرص مو فاضأ اذا

 | زو ثنوممسا هنالبرك

 ةءاورلاتى<نا لاق.نأ

 ءانبلصأ نكيلذا ةفرعملا ف تلقُتف ثدنأتلاءاهك ةسإك ى هامناو لكيح فل اك ىنعل يقل 0 وكل كت رمال تر 2 2 5 ا ب 1 ْ فرصال نأ نرب ىذىف

 ةركشلا ف اهوفرصوةهفرعملاقءاهلا فرصاوك راك ةركسدل !نمىل-ةثأةفرعملات الدداولا اإل نك أ ىرسملا نع

 ىلقنفنكمملا لو الاد_اولاب قلل ىنامنإو ةَطك داو ركيدعماغا كاّتكذاملا|
 00000 ار رع امأو ةركسلا ف فرصل كرر لمت لوكات رك ذا ةفرعملا || "00 020 6 : 1 : عقل 0 | .فلوخاهاف هلوقو عدس
 ١ ا 2م ة2أط صاد هم.و و : ا قرسع ة سو 2 ىأدب

 ْ ا / مهنكلو ةريشعو هد .رشسعدهسج لصأاعاو ادحاوأ..ءالعح نائشامهفاهتاوخأو نزع ا هناو | قاع نعواولا حرط

 هبفلوشاكلف ةئالّتٌثلاثك افاضمنوكنأَسّتعىداحلصأو داو فرح ةلزن_هواعح ||
 ' - 7 0 3 ع 1 ا 5-5 امعلا ىلع د
 2 مدنآق هلاقفاومثاك ذا ءالو اى 0 لوح دز ءلانودناع هل وج الام: ا 3 0 2
 00 1 َز 2 لعح 0 2 ل نم ا ناك 01 ءاننلاف ا

 اك هلخسالنونلاو نكسملاريغك لعج و ةارحم :رجأن اذ ههيفعمتجا الف لك ىلع ا

 ةلزنع هل عدو هفرصد

 مهمدنأ ىف هلاةفاوم

 لكدا ددع هبال

 اصخلم ها ىَت

 الانقال سحر س ,رام م-لقف دب سبق لمحة رب زمحلاب متنقل

 لوق» نم مهنمو فضيف برك »,دعملوقبنم مسهنم تاغاه_ففبركيدعُماَمأو |
 ف و 7 89ه 5 1 0 ٍِّ 5 م 0 -2 ه <

 0 0 9 0 200 عض” لى 5 كز "اه ل امن وماعفان هكذا ف الو فيضءقت دعم
- 

ساللاق قى رعوهوادحاو امنا ولا ع ثان ءوقرص اله نوما ٌتلغف اذ_تاوامتا ا
 

 5 4 1 سي 6و. - 8 2 و |

 فرص اولقتت_سااعغاو فرص ملالادحاو هن عساس لعج# نيب نم عمتك ىش

 ٌْ ىدلاءيذلا ف مهمالك ىفهللق اذهىلع كلذ ءامهمالا ءاسسب لسا رل هنا اذه ا

 تل اوهرك انكممال و الصأ ءاثملا اذه نكس ملام! ةهمزلامهستمأ نمناك نم لك مزلس ١ / م سابق ىلعو

 ا : : 5 م 1 : ١ تركت ددعمقف كب قول

 وهو ىمع الافرصاوك رتاك هفرصاوك رف لص الا ىلع ىراانّذسمملا ةلزخمهولعتص || 6 .٠

 "0000 ] لعاب مامجاال مهارإو لمعت ]ف رصاوكرئاك ةركنلا ف فورصم
 ةدابزب سلو تا موَد_باسموخ عيمتل اولا هلا ج رخكلاثع سلو رج اك ةركشلا ف ||

 سمس ادرس مح 5
 . 0 ل

 هم م تم

 ردصهنالريثكلاو ليلقل ىلععقبدحاو مءاوهوئومدَمتملا طرفلاو اهدعبلا ملعنيءلا عقتالةرخ أت مودمالقم

 | كاامهدحأ مضنذللا نيئدشلا با اذهه تح ريباود_فكنأو ليللا فرفاسملا لوزن عضومسرتملاو |

 ْ را
 الاتفالس رسام متلقف + سقلنخ ةرزخلاب عيقل

 ىلج رف ةريصدم هنآالاب نكىدصعماذهكا اوقدح لع ىفاشا اىكلالوال اةفاضاو سح 1 رام هلوق ندم اعلا ا

 | راما مجاقف ىنحملا ورك ذملا نمثدنأنلاءاهةلزنع لالا ماق نم ىفاثلا لب نأ لع هعفر روحت وةفرعمىمعأ هال ا

 0 ىمم”ىطبت مما سحر سرامو نالمع س قل مهم راح ف بلغت ىنيلاذهلوق. بار دو وانبح مكلتاقنال نس 5

 لا برعلا نعمان هبت لغت



 ذئاعى أن 2 ئسدلا 1

/ 

 5 تاقومذدقت أذ صوم ضأن نهصسو راحوئثلا نهلدعاذا صيحي صاح نم أ ا

 الاورج #* 0 7 *لاىفف ل نسملاجالولاجارخناو 1 ىيشنت ىصخلت ىنءمو ةقلاحنءةلودعمنالح تناك اك“ ةاصحال نعلو دعما ضيأ ةيهادل ما ساند ْ

 ه1

 || ىلا ت مك ةدئازاجنأال اوف ونيل اونوك لف ءانبلا فاهيرضاواهلةفلاعا منال قاغلشت ||

 ْ اهنالةسوتفم صس صم> مهمالك ىفاذهوو نب ونالاواذههبلعاوعم كلف لولا | ا

 (لماك)
 صاد. ضم صيخ كلن « اقص ولو اجار تنك دق

 ؛ لوقناك ةد_>اولاح ىلعمالااو فل“ الاو ةفاضالا فسمع عدت برعلانألساو ا :

 نمبرعلا نمو رغت الف: :ركنامماومالكلا ىفاهترثكل كلذو تن "الاكو ُلضفأ ماب رضا 3

 باب يرسعلا ضعبد_.:ءوهو زاب زاسملا كلذ لثمو ةئيدرةغا ىو رست ةسسج لوقب ا 3

00 
 و 0|
 هوح َآ اواعحو ءام لاى هرئاظن ظفلكه ظفلاواعحءادإ | مهضعب د_تعوهو "ضو ف توك | 2

 رجب ريغ ! ةكرسقمتءاجامنا تامال_ع عفت ل ىتلا مالكلا ىفهرث اظن ال قافو ريبكارسك ْ '

 كلذكو نبأ ةلزغع تاغللا ضعب ىف تسبوا بعحاك هد رانبك هؤاساعدوقلسأف عف عبالو بصتالو

 ن الا اوأ_عح اك ( 2 7 سلو نكممريسغ ىلا فاضمهن "ال تاغالا ضعيف د دكا
 ا

 1س نب ََ 1 ١
 هد ادد م هم 1 ا
 ءانبلا فرمشع هس عراضا ذهراص كإذك.ف نكس ريسغمما ىلا فيضأ هنأ فن د دش َ

 رعاشلالاق لايريساةلزتعمل عضوا ركنا لوقي نمبرعلا نمو معريغمنأو ||
 زا نا نم اهمزاهل 2-2 #4 مارد 2 بالكلا لم ع ا 1 تت شت ل ل ا

0 

 م «* ا 1

 صيخ قاقتشاو ةدشلاوةم 95 اسس 9 7

 هواو تمل ثذ صدح طفل

 تءوودوص ا انكلاىن علو مضتم هي هيك ماسر سايس و

 نك نمدكو أةركملا نكن ال هئانب ىلع قيماللاوفل هلا, فرعاد فى عملا هزمضتلةركنلا قءانملاهل | و

 اسلي ءادانههزا زالاورشعةسمتك فب رعتلا فاهئانن ىلعتم#» ريكشتلافتينبالفلوأامت الةفرعملا ٍإ 8

 تافلهبفو تنل مسااضيأوهو هتوصوهلاة بو ضاررلا عقيب اذا ضن ًازايزكلاو اهتولخرفبالكلا ا

 برد عمباردلاو كازا لصأ ىف هضم هو ةمزهل مسمراهللاو تكلا باتك قاهتنيدقماكحأ هلو .

 دب ردلا ةحيانلا بالكل اءاموقهيشهنأ اك

00 

 ' ةءراضكمالكلا ىف هردالو ف ةر-طدنأ ىف هعراضي هنكلو (

 نآ ملع أو هل وق)

 هس عدت نرعلا

 ةفاضالا قرشع

 لاح ىل_ءمالا اوفلالاو

 ىعم نالىأ (ملاةدحاو

 ةفاضالا عم مماق هيقواولا

 برعلا نموهلوقو) ماللاو

 ) لرسع هس لوةء نم

 هدزام ضع ىلع اهلمع

 نكمملا ىلا ةفاضالا

 الجر تيمسولو لصالاو
 ىر# ىرجرشع ةسم#

 وهوهت:.رعأو تومرذح
 جاجإلاناكو فرصنال |

 زّوح اك ةفاضالا همفزيسح

 توه مروح َْق



 ه9

 نمعمسهنأ ب اطلناوبأمعزو ةالصلا ىلع كلذ ل كلدب نيش نغم اللتلا ل يحامأو ||

 (طيس) ١ رغاشلالوقادحاواساالعجلاءمنأ ىلع ليادلاو ًةالصلا لس لوَعب ||

 لاب هيداست يسلك مو * مهل لطف راد نم ىلا معو

 | لاه دقو رفضا وسانلا دقأ نمىارعأ اذكه هاندشنأو ةءوؤصقاوقلاو

 00 راف اذهعجو ءاقفانلاو ءاعصاقتلا هلْ اهاعح هان د ْ
 سس 9 سم 7

 ْ نيساهو ووو د تاوص' الاون مواذو ءالوأ تسع نونرمع لعفر العراب أ ْ

 - (ليوط) (ىدعلاوهو) رعاشلالاف تامالعنك |
 فذاقتلا اهرعس أناطملا ماه ُُي ةبطم 0 نوح ا ظ

 (رفاو) مهضعن لاقو ْ

 « اًنونج هيزاءزامللا نحو ظ
 تومرضتك اهلعجف زانرامللاو زايزاعورايزاسلناو زايزامناوهل او-ةءنمب رعلا نمو 0

 فلالاتدثآفقواذاو لصواذال مح لوقدنمبرعلانمو الح لون نمسرعلان مو |

 ةلزعماعج زارا مهضعب لاقدقو لصولاو ف قولا ف فل الا تدشنال نم مسمنمو |

 اومزلأو ةنمعالاءامسأالا نمبر ضدنأو مح هنأ معزهناق هور امأو تومرضح ْ

 : بايلا ىف دكنآو +

 هلهبحو هيدانتريأ5 عون د مهل لظفراد نمىحلا مهو
 برك ىدعمهلزنءتوصللا م« نيكدش ن مايك ناك ناودإعح هن ال مفرلاب هبارعإ و هلهح هلوقفدهاشلا

 ردابو لع له مهاوق منال هنردامموهثحو هدانتريثك ل ةهن اكو صنعثللا مم! هعوقوفف

 دشنأو * هقاحلبقلاقتنالاردونوءاجأ ن ملحن انعلقتناتهنمفخو ه مهاشيح ف صو *
 : ىدعمل اةهانلا تاءلا ىف

 اتق اف اللا نأ رت هيلع نوح رالهحن
 ال اللام لوس يهلوخ اطل اوجز مهنا عا لوق. * ايكح هظفل لء هكر والومح هلوقؤدهاشلا
 فذاقنلالم>و نوقوسىأنو>ز.ىنعمو ةيمارتمىأهيف*-فذاقتم هريسلا ىف ةمدقتماه ا ىلعزإعلا

 رمح أن الباللاقدشنأو * اًزاغواعاستاربسال

 »+ اوجه راما نتي د ٍ
 . هيديز نأ ل متع وةرثكو واغهنونح وتدنلاانه هدار ًاوهيةلوقلامدقتدقو زازاملااءانب هيفدهاشلا

 تبلاردصوناكم لاب ص41: تاندلاتوص:رثك انهه

 انونح هزازامللا نحو دب قىراوسلاماقلاهقوفأقفت

221001# [1 [1 [| | | | |] | [11 12 

 0 نك دع وف ل ورع ني ا ا ا يي ا: جيده تهيب ىلا تي



 ال 6

2050) 

 فاغةلزغ-؟ 6 :رك.دلا فواعح و ههاس أو لمع مه نعةح ردهوطشس ني رأ عمجبد#ف هدأد | ِْ ١

 0 ىمق د

عاذه لوةتةركذاا و نّومريغبصنلاو عفرلاو ردا لاسفروسكم | |
 ثيارو رع ح | آ هنورس

 ا ل ةامنيسلا ا
 هو كم هن ال نونو سم أي هوهبشومانامهلامعتسا اورثك أذا عفرلان 9 ممسهلعفأ ناك و راو ْ 5

 مود سو

 34 ماد اعوام -5- ا - م ص

 يمتاز أنا و معني اوا_ءح ملاك فرظلا وأ لاملا لام الإ دحاو مسا ةلزسمءامستالا الا | أ َ

 هولا ظفأك هظفل لهو رج عضوم فها“ الاءذه نمر لاو ءادنلا لاس الإ داو ْ 27

 قدزرفلالافو الحوار ط هنمُ م ”ناك اذاد-- او طفت مل
 ه- ةد<

 ءازح اهل صورفلاو كاس 0 اندرأ ام موب اود

 (ىفاو)

 قدزرفلابابلافدشنأو *
 ءازحاط ضورقلاو كع ءازح اندرأأف مون مول الولو : 0 3

 الرالوقب د ىاثلاى الو الا فاضأ نمفب رك ىدعم مهلوقدح ىلع فاثل الا لَو ”ةلاوونةفاضاهيفدهاشلا ٠

 هيلعءازجاب هنوملا طباضرق هل مهرنصن لعجو كءازجانملطام ملعت ىدلامويلا ف كلانر يا
5 

ََ 
َََ 4 

 || مهنأال توصلاةلزناذاوا عجة مع الا فرصاوكر كف ةنمعأال املي ايشدرخ 1 ||

 ْ السف ءاحو ءاعو قاغ ٠ قاع نولوة.نيذلانأ لبلحلام ءزو عضوم لكى در وسكم ه ةنؤنم |

 ْ تارعلا لاق لاتتهن اكو عاب الا ءاحو ءاعفتلقكت اكو َةف رهماهنأ مهاب أ قالواهيفشوؤنب

 ظ نيا ءزو ةركناهواعج قاف ءاحو عاولات نذلانأوولا اذس هَ[

 ْ هناكلذكو ٌتوصوهومدنعان رك ذامةزخسعوهتاهيكتاذكو اًوكساولاق مهن ا ا

 ىنمدنأ ىنعي ) سهأ ةلزنع ْ م ا ركن هئاوخ والو فقولا ىفهنإلوقنالو ع :وتلف تفقواذااهيو وودت و 0 دأ ا

 || ةف رعملا ف هنوردعو لق الاىلارخ الا منح هنأ ىف َتوُمرصَح ةلزنج مه دنع هنورسعو ثوصوهو | 7

 كد ةيللاق هن اكسمالا ْ 3

 ةركس هنال نونو ىأو نأ | 3 1 ىلا
 ا || م-همالكىف تراك اهنأال سمأ ةلزغعلا فكل ءادفهوقنعل لذ ناتلأسو رشآ ءورسع ||

 ١ مسا ةلزاع مه_فعبهإ عج كلذ ف فاتت برعلا ناف تين 0 تدب تنبو ءاسمحابصو ا

 اا نم امش نواع الو اد_>اوامءارإعجالو رع ع الا ىلا لو "الا يشب مهضعنو دحاو |

 ىلأ هللالعح لصالاناكو | ْ

 ُع هوكوأ كءادنىأو ْ

 ىدافلا كاذلا ع أ هإع> ْ

 منالف كدا لاَقَيف ا ل ناك ورعانأنأ هن هىأر وهو سذول مسعزو ع "الا ىلا فاضمامهد_ح أ نامسا مهو | 1

 | هنتيتولثلث16 َتفضأال جراذهنمئنيت يماذاف ةفاشالاسايقلاواذهلصاالات |
 ٍ نوظفلل_هبوالاسياءاسمحابَصّل قانا تنالوكر سايتتلا ىلعالا نكي مَعَ ةنبا |[ 0

 هلوق نع للا

 لاقف كل ءادنفف

 مسمنال ةركسراصامتاو |

 درع ىق كيدي هنأ اودارأ ْ موب موامأو ءامسش "الا عسج ىف ل_ثسدا ناكناو ىتلانئ لا اوهسشب نأمسهمالكن غ : فرص 3 0 3 اودا ْ 1

 ةنيمكلشب اميورمض نم

 وأ تومزن مه ناسنالا

 ردت مالك اذهو ضرع

 نال ف كل ءادف لاق

 قابتتتسس ما

 امسصسلم



 لسمو هلوق)

 ىدابو انس ىدانأ

 لان (حارغب رغشادب
 ١ اسىدانأل ثم ناك ناو

 ْ 4 0000 د يادي اننا هلوقاَمأو ب بريد 1 م ل روف | ١ العجاممنأىفاديصدانو
 5 و 1 لؤالارخ [ نافدحاو مساك

 1 ايسىدانأو حوةفمامهتم

 | وكي مارش ىربامو
 ٠ ءانامهتم لزتالا مسالا رخآ

 ١ انغاو ةنك اسءاملانوكت

 ١ نم لقثأءاملا نال تنكس

 ا ناهمالا لعحامءق هدف

 فلاو ادحاو ايسا همق

 دعب نكي تاكرملا فخأ
 الا فيشضخت ١ ى تملا

 دا نكجرملا

 قارعستتبم

)6:( 

 0 عضوملا اذهري_غىفتانبلا كلذ ندي او رسع سجل اظفاك عضوملاكاذ ف
 همر ماع ع

 كنك 3 همك نأ 5 زو 0 لوقالا هلل عأ الوب رعلان عوشا اورو 0

 "00 دينه رصافاب ىو 10 00 هو ةرنأ مع رز ل
 بجججعجب "يوب رد 172512 2127فل

 ىدابو الةىلاوانس ىدانأامأو الاحوأاقرطظنوك, نآهإ_صأو مالكا اذ_-ن ال لاسحلاو

 اًسنوف افاضم هلع نمبرعلا نمو اًسودانأ اًواح لوقت رسَّمَعدسُجسةلزخع ىهاسمناف اد
 ا "ل

 (ليوط) (ةمرلاوذوهو) رعاشلالاق ||

 اًهلاتسا لاطو ىدعب ايس ىدانأ « اهلهأ َلَمََح راد نم لايق

 نمبرعلاز هو برعلا ن نمهعمسأ ل نكلو اهفمضتنأر كالو اوفاضأ مهلعنالو رش مع

 (نجد) ةاكتون لاق ىدتىدالوقن |
 ىددَتَ ف 0 ل #4 عش . ىدان ما دقو

 2-5 مم صم

 7 كيرمتلا از رح كر نأ نمديالو رخار بهذ هلوقادن ىدا واسس ىدابأ لمد ا

 َتومرْضَحز:بهفالقىلاقامأو "ئشلا ىلا مّدعذلا ئذلابءاهلاهمسّشلا هوو هيف ءاهلا ْ صم 8سم 5 <
 ( ليوط ) رعاشلا لاق |

 لبد ءارو نموأ الق ىلا د اعقاو شرا م 1 مميطيس

 همرلاىدإ بابلا قدشنأو 5

 ١ اهايتحالاطوىدعد امسىدانأ ايتها ا فتمخ رادو مكلايف

 هحولك ىفنيةرفتماهلهأ ل مترب اون ديقمل ل ١ عض ضومءانبلا و بك رمل عم هعض و هوامسىدانأ هل اوةقدهاشلا

 ا نأابسىدا,أ ىنمو ب ركىدعمءايتنكساك انافتكسااهونكس مهنأالا ةحوتفمنوكت ناءابلا قخنناكو

 | لوأت:ىهودب عمج داو دب عبججىداب الاو لئلا هب ب ضقؤالبلا فتفرفت هلرعلا ل املك سر امل ايس
 دارت اءفاثل اودار 11نملحروسانلا نمقنعىفان لوقتاك ةقرفلان ءةنأن 2101 نأامهدح أن اهحو ىلع
 لاوح ”ةلارورملاط ىأ ا طايتحالا طو هلوقىعمو مهةرفمأ ت ةرفت مها 3 مي "الة معنلا نمدسل ام

 ىدعسل ا ةليح ىف ”لتاملا ف دشنأو * توغتفانماع

 ىددشت قى ضونت ةيئرو ديب ىديىدا.ةأرذ ىنتلعدقو

 فافتتسالا لا طلامتسالا 0ك هزمه كرتفأ دس ادد نم هقاقتشاو ا هانعموىديىداهلوققدهاشلا
 نمضتوبيك . رتلاىيمامهالكوادن ىدابوىدب ىدا,ناتغل هيقو ناتو رهظاذا ودب اد .نمنوك.نأ لمتعو
 تايلاف دشنأو د وكلا همجقو ل صافماو بكر لا لالخ 2«نرلاو «ئادنب وأ بيشلا: ةًاردلاوىهسملا

 لس مءارو نمو الق كاي 8 اعتاوشدرلا ماكدوعس



 ه©)

 ل
 || كلوق كاذوافاضملو ”الاناكاذا بصنلا عضوم بص 23 مال تآابلا نعل نا ثلأس ْ 0

 || اهورعسم تلات ؟ابلاءتهاؤ كت لاقن انسمدانأ اواملخلاو بكد مد

 7 يجد ثيح ءارعشلا تلاقف اضيأ نصنلا نماهورعام_نمفل الامور 0-2 را 4 لا نم

 ذ د يي ل ير و :

 « ىلا طبطْقَت نهيحاسم وس « 20200 000 0
22 : 000 

 ساس 5 6 0 570 51

 (انمش) ١ نييدعسلا ضعب قطو ||
 -_-ٍ اة

 #2 انينانأأ الإ 0 دئهرادا 237 1 4
- 

 نش بلا ثواعجت ممل "الاذن عضوملا افا [انلاءذنهتمّتشاعاوأأ تنيصتما |
7 
: 
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 مدار هاب . اموهشي قامن وكشفت ارسعالا فرحريغ ءايلانوك شف ادحاوامنا اني

 لايك هلال تعال ارَعَش ىف ءارلا كد 00 اهوكرس< لود او عئافمو سيدرد د ءان ءوك ةنك | اس ا

 ءاشنااهارتسس الاح واولاو ءاملاَن دال ايلاريغىاهرتاطت تكرحو ةفاضالا لبق 1 ارا ز

 مع ها ةلزا_عمدسعتامو توكمالاس فن نكست تناك ذ انهم ةسفاضالا ف ناكسسالااهومزلافدقنا | ظ

 مهضعب نأ اوعزدقو رهد ريح اذ ل_عفأال برعلا لوقٌكلذ لسمو رعشتلا ف دبحاو ||
 لبق هلاح عريس غن الهنأ ليلك مسعزف ةرم عا 'اامأو اضي اءايلا لين ,نموسهنمو هايلا بصنني |

 ىلا و عف ةرلا تاتا ١ ريصيفردصلا ىلع مشنأو ءالانأ كاذورم مدع ةلاسج ةزيغ سيلو هم كنب ل .

 بوس 0 ببر بو جب ب ببي بج بي ير ب وبس جس بموجب - . ةايعلا ٍِ ب

1 

 لس دو ناس ارخدالب نمالقىلاتو ءاوتسام ف لوقلا وب ركىدع5 نيمسان ل | ١

 اذهنأ ىمص ”ةلاثدح رابغلاماتقناو نول ى ةرغهتموارشن شمر زوق الايدار ًاوناسارخ ىصاق أ نمضرأ 1

 اهنذا وتكمة عقر كرتو رف ءؤاضقن احا ف بصح نم ل> رلنيدهيلعتاكرعاشلا 3
 ْ ليلدبنعتساودازبدو رت * هل)ةفىصحل انيدناحاذا 0

 أ لب دءارونموأالقكاقب .* .اعقاو شيرل اجقأ توف عصبس . ْ ١
 2 ب ؤراباسلافدشنأو 0 شدرلا مق ارضديلسراراسس لق ناءانوسل الاد 1

 || »ب قا طبطقت نوحاسماوس #

 اهتخااه الفل الالغرو ل وا را نومحاسم هلوق نممايلاناكسا قدهاشلا 1

 | اهتطو:د كلاي فروتواطرشقت ىلا ضرك الاوهستاهن”ال نت الار اوخ جاسملا.دارأو تركنا دا ا ا
 | طيطقالاو طقلاودحاو ططقوىوسنعمن ال هيةيشملاردصملالءاطيطقتبصنو ةاهملاتيمساذهنمو
 | ضعبل ب املا دشن او بيطلاةقح عمج قة اواذهنم طقمنيملعلا لاقي و هني وسو ىلا عطف 0

 أ * اهيفانأالاتفعدنهراداب * .نييدعسلا |!

 ا مدت تينا فزوالا ةبيرتقاو دسار دال الانمءايلانيكستهبفدهاشلا ٠



 فّرحتالوَن ب لسُمِفزوجمالاك ةفاضالااهيفذ و جيالو نونلا ةلزتسمب َمَسَعو رلباو بصنلا ف

 | ٌتفذح تفضأفلجرساراصناف بهذدقددعلا ْمَءَّنوكب ونشثالا, سلبت أ ةفاخجَسمع

 1 00 ندد نسف :رفتن أديرتالكن "ال سامتلا عضوم سلفددعلادي رت تساكن' الرع

 مونمويكو ركل عشك نرك نا[ نراك دان لو لوما و نيد ,زةلزخع ا

 © تامالنهنمتاو اولاوٌتآ املا ىتلاواولاو ءايلا تا نم فريال امو فرص امبان | ده هو

 امئاقموهضم وأروسكم فرحواولاو ءاملا ليقثاك مث اواووأ ءانهمالت ناك ئثلكن أ لعا 5

 امي ظفالاري_صد وادأاهلبق ةرمسك اهمزلتو ءانوأت ناك اواونيونتلالاحففذتول_:ءآ || ىنعب(ةناضالااهيف

 هذ_هىلعناك واولاو ءاملاتاش نمئم لك نآلعاو ه« ءاوسواولاو هابلا تان نمناك | دوجتالاك) شع لاف
 0 , ا ْ ا 8 . (رمشع ف د الو ني سم ىف
 نيونئلاراصفمييلع دشن ءايلا اوفذح مهنأ كلذو عفرلاو رسلبالاحف فرصتي هناف ةفصلا | ١ رشع ىنث ىلا انفضأول ىنعب

 ١ هةفرصافو رمصم لّدعملاريغ نمهريظن ناك ناف ٌترظن ىصنلا لاح ىفاهتمءوثناك اذاو اضوع مر فذ ح>حبحوأ
 : : هو 2 1 5 نود ثفذ- 2 نى

 اداو واولاو ءاملا تانريسغمتناكبصنلا لاح ىف مت: كن ال هفرصت فور دمريغناك ناو قى نوذل فد 1 0
 5 2 ال 5 ١ الو هانفضَأ اذا نيملسم

 | فد_هدالا هتفاضا زو ىتلاءاملا هلْ عا مناف ارمسك اهلبقىذلا فر_هلاناكو بارعالا فرج تناكو ةدئاز ءاملا تناك

 فرحاهلسق ناك اذاورسسك ل دسواولا كاز كو بارعالا قرحت ناك ذا فردا سف نم | لوخأامأو هلوقو) نونلا
 5 0 5 - عع / ١ _-*2 الف كا

 ىشو فر_1لا سفن نم تناك ادااهتلزكع ريصت ةدئاز ىهو با بعالا فرح تناكو موهذم [- :(حادا 9 0

 ا لاح نود نأ نمولخال
:3 --. 1 

 زاغاذهو ضاقاذهكلوقر و كماهلمقامىتاولا | تاواولاوت آ[املا نفذ لا ل ا كلا
 زاغاذ هو ضاف ذهكلوقرو كماهلمقامىئاولا | تاواولاوت آاملا ن4 بارسعالا فرح ١ ىنعمفرذب رغشكحد

 كلذو ذو بظأولدأهذ_هكلوقذ مومضمهإبفامنمنمناك امو راو ءالؤهو زاغمهذهو || مو مودك اقرظوأ نيقرفتم

 قرأ | ناكو:دئازهسف ءاملا تناك امامأو فرك! نمت: نمهسفواولاو ءاملاتناك اماذه || لوحأ كرحا نالاجو
 1 2 1 01 1 0 3 ١ ررش ند طقاستدام

 ناكو ةدئازهسفواولا تناك امامأو ٌكلدودهنو راك هذ _هوناعهد_هكلوقفا ارو_.كماهلمق 3 تان
 5 2 7 - |[ جى *:

 (زعر) زارا لاق ةوفرع عج تدرأ اذا ىرتاك قرعذه كلو قفامومشما نلبق فردا | قايس
 سا © سى د تن ثص ©

 د كدلاقرعىطفت ىح 2#
 هر مر تن تح م

 تكهتدوع رووا ضو 7 قت فو امجد نا ا يو حو ع ا

7 

 فرك اس فن نمهيفواولاوءاملات ناك امبا.اذه هثمجرتبار قدشنأو *

 ْ *  ىلدلا ىقرع ىضطفت تح
 ةكرشاهلءقوءام“ الافارخ ؟نوكن الواولا اودوقرع عم ىهو قرع هلوق نمءايلا ىلا واولا باةىفدهاشلا

 1 ىطفت عدو ولدلاءف ىلعىتلا ةمسشحلاةوقرعلاو ءاتسلقنافاهلءقامرسك لاحل هذ هقواولاتواصايف

 ْ . ولد عمح ىلدلاو ءالدلا قارعىرسكت ىتح لالا ةيقاسملازثالىأ ىرسكت
 . هوت واي م ا ا ري اع ا سييحم



 (ها/)

 !ظ اهترسك ف اقلا مذنمف ليغبالج سدس ولو ,لدعلاربسغة زن بصنلا لاح اذه عسج و |
 ا احوةفماهلمق فرب“ اناكو امال تناك واو وأءابلك نأ ابعاد: * ْ م ِ توكل - كيشلا :

 ١  00م 3 نيرتنا قلم عر فور بتل حالا الابناك لتس 1

8 
4# 

 ا 0 اسفرحاهلمقواولاو هاملاتناكنا و افلأ تلو عأدسقو لاعافماب ال 0

 نعل شكلا تأاسو ١ ولدو ىط كلو ةوكخ كلذو لتءملاربغةلزنع ىهف با رعالا قرح تن

ًالاع بحبو ل_صولاو فقؤلا امس نوكي نأ لبق هنلزنمب وه لاقتف ضاق ىع ْ
 ا ءامسش 

 ْ اهيلغناك لاخ نع اذ هرمي الود 1ك: ناك هع انا ّ

 فرصنت د !اواولاو 1 مناك 0 2 قل 00 9

 هج

 قاب" هبوييس 57 (

 ١ . 0اًضوعنأك ل 0 :

 ّريلباو عفرلا لاح ف ةفو رصملاقفةأسمامسا ضاق نعهلأسو َنيلَسُمنونكت |

 نانك اسلاعمتسم الاقثتسا || ى لا ناال ردع ب رسال ذا كاذيكو لعاوقونءافس ف تسال انا
 فرص الاهق تناكو عفرلاو را فني وةنريغ عضوم ف تناك اذاءايلا فذح اذه ىف ١ 0

 نس ضبع م ةيوتمااللا ْ فيك تاق ىع أ ىعس نحر نعيش اهوفدحعو ءاسلان نماضوعنيونتل اواع

 ا وله 1 را تاس نينار" ةحاذادي

 هقاأسو هلوقز

 ىعس لحرنع
 تهدم (جلاراوع

 هنأن ب وثنلا اذ_هىدربملا |

 نال ةكرملا نم.ضوع |١
 مد ةتهدذع لصأالا

 امأو لالعالا لع فذحلا

 رهط ىذلاف 3 وسدسلوق ٍ

 ١ وا عح مه ١ هالك نم

 لعح فمكو لاق لاف ناف

 ءاملانماضو عندونتلا ||.

 ءاملافذح ىلاىد رطالو 8

 هل-قنب ونتلا لو دلنق
 ا د در دعت '

 8 لصالا ف ف ةرمصلا

 العم ءامأ |ةمذفدع

 فدل

 مسغندوذت ةفوذحناءاملا

 اك _ىدلم
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 ل 1 2 0 0
 عفرلاهو هزلي نأءاقلخاون اكسل را عضومىفاد_هاولوق. نأم ماش نمناكو اطخاذده لياخلا ا

 ع .٠ - ٠ 7 5 .٠ نس 20 نا 000 : ل

 6 ركسنلا فاهوبصني نأ ءاتاخاوناكل و رلكلا عضو مى لم ةملاريسغ ةلزتع م  هدنع :راصدا رسحلا و ْ

 ىيءأبتررصو لبق ىذاقب تر رم ضانب ى 0 راس نو لوةبو ةد_>اولاح لعةركذلاو ْ

 . 10 5 ظ َقَدهلارعاشلا لاف لص الا ىلع ءورحافرعشلا ف |!

 ظ طابعلا مّدك بوم نب « تاحضاو ىراعم ىلع تيب ظ

 (ليوط) : "قدزرفلا لافو

 | الا قوم هنا دع نكلو « هثوده قوم هللا دع تاكولف

 : : ىلذحلا رملل املا ىف دشنأو *

 طامصلامدكت ولمن مم * تايعض او ىراعم ىلع تدبأ

 هبسشد ب رطلا نمي سضوهو بال #ل هيلع ىرحأ !ىدلا نولملاو ضم هلاتاعخاولاوهملعت ددرتز 425 اذا

 قدزر فلاب املا فدشنأو 9 اضن اذه ىلع ىنعملاجرخ

 ايلاومىلومهّنا دمعنكلو دب هنو ىو متن اد.عناك و لذ

 5 - 3 .٠ 2 . و 9 071

 ١ ةشاافرس الىذلا لاثملا اذ_هةلزنع نوكي نأ: أ امسا ضاق لاوحأ د أف فرصنالا|

 : وأ ىري ى مسي لح رن ع هسلأسو أ محا سدا ضاق ةلزامعاسا نوكنأ ل قراوجف ٌفرَمَد ْ

 8 ص ب >0 م >2 ٍَ ّ 6 . : 0.6. ا

 || لافو ل_بةىراو< ترصو ءاجدقىراوحاذهلوقي فرص /فرصنيالناك اذافهفرعم |

 | ةفرعملا ف مسالا اذفنيونتلا ارتن'اللبق ىراو تر ماولو ةيفوسلا عضوم ىف تناك اذا ْ
 9| و2-5 و

 ١ اورطضاني_> اولافاك عفرلاو ر_ ااهو هزل ن أءافلخاوفاكل اذ_هاولاق والبلد الاقف كنمأ

 دع دا ا حي ع ع تي سلا ب اسال دس مام

 1 رطضاف سوقا عسجلا نماهو نو راوكراعم هجولاناكوإلا.- !!اىرج ر حلال حىف ىرامس هئارحا قالها تلا

 1 هورعأ هنورعنم هن 1ك أ ارفلاانههوهو ىرعم عمج ىراعماو فاحز اةهاركلص" ال ىلع رمال

 | ىرعم عمج ىراعم ا لبقو ةطيبعو طيبعاهدح اودإءريغل تر 24 ىبلاى هو طابعلا مدي هير مح ىفههسشو فولملا

 ا الونيدملاو ل صافملاكمهللان ماكرحتامىرع الاقدو انههاذهه->والوتابنلانمةيراعلا ضر“ الا ىهو

 أ نان لعاوق تناك اذا ةرصت ل فان وه فرصننتال ضاق ىنعب هه تاكناذ ةركشلا ف |

 1 تركت لاقل تلأسو ةأ سها مسسا ناك اذا ضاق ةلزن_عوهفاسمءاراصاذاهن الهُنَوْنَأل اقف حير |!

 1 ازناإل ١ لاف واب تررح ةوق نمل نم لعبقأ مونت سك ا

 ا اد اة سلو كنك ترسم لود كنأاع رالأ , نساودت عضوم ٌ

 اال 1 در طتلا- فك هر اذ هنمئثلكلارظتيناكف سنوامأو

 قا أن متادعلا ذهلوقي ب هلبفعذلا ىفلوقلاكةيفلوقلاوةروريض لم الالعيلاومهئارحاقدهاشلا



 (ه9) ئ ا
2 

 | رعاشلا لاق لص الا ىلع ا ما اورطضا إف ,

 ظ (حرمسم) ٍ ش ( تابق را سدق نبا ( ٍ

 لطم نها الإ نحسب ٠ لَه ىناوغلا ىف هنلا كرا ال

 (ليوع) 2 وبر ببنك ىبنمقارعأى دشنأو لا | ْ
 ْ لَوَعَت ًالوُغ نهم ىوت ام امووو « ىذام ريغ ىوهلا ىنيفاوث اًمونف 0 ظ

 ١ كادر ظن ردا اذ_هواو ,راطضا نيح لو و الا | اوصناك ا ورطضا ني او 80 ا

 أ لوقتف هفاضالا فرن أاهل جف ناك ةأ سها مساك بق ىضاغب ترص تاقناف ”بصنلا| ظ

 ١ (زعد) 0 و ءاندشنأ تسد نعدانلأسو ليضاقب رح ا
 الوم َقَلَح ىئانامل ادْنع * نمو ىتم تحك دق 3 |0١

 5 املاوم قوم هللا دبع نكلو 5 هلوق ةةزغع ازه لاقف |

 « اًيئامم عبس َقوذ هلال 4 "ا لا يو

 (رفاو) 20 لص الا ىلع هيما
 دايز ىب ثول ْثقال ام « , بت هاسنالاو َكينأب 1 7

 تارا سا 2 5 ءاجهف هني ناكوىوضلا

 بلطمنملالا نهم * لهىناوغلا قنا كرانال ا

 فىورب وهلمقىذلا تبل اةلعكهتلعوةرو يضل ص الا ىلعاهئارحاو ىناوغلا نمءاملا تب رغما
 ر رحب املا فدشنأو #* هرو هرم ءابل فذ امأناوغلا

 لوغت الوغنمنمىزاموبو + ىضامريغىوم ا ىيفاوامويقف 0
 لحالامىفآ الوومصأ الون هنمىوم ا ىنيذاونىأامصامريغىورب و ةرورض ىضام نمءايلا كب رحت هيف دهاسشلا 0

 باملافدشنأو + هكلمتوهبهذتةيئان هتبان اذال وغهتلاغلاقنو وهلاواسسلاةناض !

 ايلولقماقلخ ىتأراملا * امليعينموىنمتسحعدق
 ىدلاىلولقملاو مدقت ىدلاك هيف لوقلاو لجر مسا ىلعي ريخصتوهوةرورض ل بص ل لعربعبارجا فيها لا 1

 ةيم ”الهلثم ف بام! فدشنأو * مكاَق ابصتئلااضي فراق اوراس اا

 * ايئام“ 0 هلالاءامم * ١

00 

 000  ريهز نب 00
 دابز ىن نومل تقال اع د ىهئتءامن الاوكبتأمملأ 1



 ْش 5(

 ئ (براقتم)  تيمككلالافو لصأالانمامدزجت رضا نوح لع
 أ 0 ١ ااذنالا قلو ارو رز ٠ بلم ف تداوت يرَخ

تبالا ورع سيل كر نعمنسلأللو اوُمنَصلافاك هسجرخأفر ا ا
 1 1 : ب َيِرْمَب

 ١ 0 .تاسنو“ ىرنْغَ لإ سدو لؤقفنوك لاب قالب ديزىرغباذهوزسُعباذ- هو

 مو
 ١ لامعذأ الادب صحا ءانياذها ناو موهشم فرح اهلبقواو ءامم "الا فس لدن ال أطخواولا :

 | لاق هنأ ىرتالا ءانملا اذه ىلع لَك هامس الا قئرتالو لجزلا ورسلوسقت كنا ىرتالأ ١"

 | اذككالا مسالا نوكي نأ م قدس اهااهاعع ني حل لاف الف ناكن يسحؤلدأانأ 0
 ظ | ١ نيحيلعش ةوق)
 ِْ افورعمامسازتل كن الو "اجري غكلذناف ةركمتلا فورسغأو هلاح ىلع ةفرعملا يف هدأ تلق ناف آ نماموز رطضا
 " صوص 00 00 هلا وو ردم الا لع وز اعلا الافق اذكه 1 0 ٠ ْ | ىفايراحىأ (لصالا

 1 ١. ىلنلملاو ضيبلا طا را لك 8 نمنع يل حل لومال ١ هلوقو ) فرااالةكرملا

 ماج رام ناكو عن يونتلا ل- خنباذا ءاثن ىلع مسالا توذسالو وسلا لعن لو ةليبق سنع ا نين لبق ىرإتم ار لوو

 ٍ 0 ١ اذهتلعناما (: اءاملا

 1 قالا مرتعتاخ ومنير ةلرتو توكسلا فو اما 6 27 الاب 0

 | ١ 106 در قنوكالاس كانك ءانيلا مي )ف دركللاق برع انا تلقناف ديز ذآ | 1م ال لعضفلامالىع ىلا
 ا 0 0 00 0 | هنو ا ثتطقس
 وهو ليلخلا لوقف نو و ءاعدقمرإ انه همرانهتممف لاخر ق لوعتو ةركشلا قريغني * ءانب 3 لن دكا

 1 زنا عضومنمتج نو 0 ءايلا نيس لبق ى راتبا رلوغتو سامقلا أ

 ٠ ىرادج للنور برملا رضع ةنلرعو عيصلا اهلل زخات أن عاملا ناكش | هيف دقاش لا

 ٠ هرعثسفتو هتلعب باكا لوأ ىارشفخالا ٠ هداف امف تنملاءدق: دقو: رو ر ضامهلمعتساف هلاوحنأ عين مجفملاسلا

 : 1 ل 5

 ٠ ' .ارازالاقلئوارؤطرزأت * بعلم قىدؤادعيرخ
 1 اذ عير احاول ةنيلا عب ارا وهن . راح ف ضو مدقت ىدلاك ل صالا ىلءىداودؤ ارح اهيفدها ||

 000 مستسالابتالد ارازالاىاةواروطرزأت هاوقو ةادوداهدحاو مهععلونايدصلا اد

 0 باملافدشنأو د هبعال

 | ||” 4 '. :ىيقتلغلاوطسلا طابرلاهأ + ٠ نلفعب قملت: تحبو همال
 ا قيبولتلا فكن قفر اللون هتقان بطاخيزه ةمدقتملاةلعلإ امل اىلاواولا بلقو ىدنلقلا هاوقدنثدهاشلا
 1 0 ؛طاررلاو نايا الا خا ل د رم نعلا نمقطبمق سن هوم وقل اءالؤه قت

 بايثلانمب ىضوهو



 و : 0 3 1 55١
 ب ندد 3 2 ويم م6 ىْ ترا ووو ١ ندع

 | ءاجدق عو اذه تلقهعبالج ر ثيم اذاوب ب كتمت وردتي هليف عفن عضوم نم تراصو أ

 0 مسدنأ س سل هنألال كك ناك كاذك تاك اذافامسا هلع نيس ةئوإ ع 7 اك رخل [تريسص

 ءامس" الاه ل |وةنالو هذناك هئما در هسقللو و ءامسأ اة كافافا 3 كلاثمأ

 فرح ةثالث لع هئانوص أ ىتاار ةهاءانيمفل وبشر ةواشلنأا< اك كئش | : < ه2

 مى ع ى«-: ى- ه-و

 نيام زد 0 5 ال ف 0 قا

552 0 

 و يدم 5و سقف

0 

 (زرجر) : : 1 7 اوقنم بلاي الج 9 كحل 3 :

 ْ -# نأ تام لاذ 0 دق 2 . 34 3 كلا

 سدو - و 5

 هنا 0 6 ه را اولاهاك لصالا 0 ا الة لعدتك

 همس ب جو 7 ضرر دق 1 ةةلطمم7 تح

 هواه دحو فلا تن ةيف أ ل 3 ر العبر تنمسولو ى راك 8 و اذهثذلا اوقٌّكلذو هفموعام عربو هشنمإ 1

 اك - 1 ٠ ٠

 ا هلم وضاههمأا مم فكتأب ا الان هقدل 55 هريس و ءاسدّكأر رااده تلفت لإ اوتو 1

 صاللتاك اهطوقس نال ١

 ند - دويل

 أ هيف اذ هو ءاسدة تاتا هو 000 هو باتت[ ٌ

 1 'ز ا َتفدذ_ءامغاف ىعملا كا دنءونائتملا نمفرحلا اذه تاو فرحرجخآ تكرحدقالف
 تح[ اف لل اودملا قورح 0| انك ا 5 5 و 00 8 0 ّ 5 0 َّ 0

 "0 للا ١ كا يل ا ا ا ال -- منع - 0 و .٠ 0 2 - هاه 9 9 يلع ل 1 3
 ا كَ لع وا فذك ماس الح ترو رهظ ن ارد أ امساراصاذاانههوهف ةلرحلا

 ا فاي انهو .رباذهتاقل فورم امله طن موأو هبقود لماعلا فرحان ال هك

 0 3 ا لولو 0 ر دفا خانه تلت ع كنود ردد كل ل مدد -تبهمو كلذ 210

 ترهطام ل ؤاولأن الاماو 1 0
 1 اياهم ديب :لاف 5 0 1 رنا كدارعزأ توات 0 7

 ع ونقه مام) نود 0 ١

 لثعاام لكو مب ىو كلوق ا

 ا يح ل ا ا ل ا يت

 نك ا ا مٌضصعس تسمم 0 0 ا هرخ هير ا

 مءاملا تددرف تارعالل ا

 ىأ ( ءاح دق عو

 ءاهلا تذح كنأالا

 ءاملاتددرود_>حاو قرح

 اسما 1 در

 َن

 ند اهسه.غم قاع |نيفرح

 اعدقو لعهأاءافىعىتا

 تاكرذلا فت: .ةقفلا

 ىلا جيدحاو ءاعسالا نم

 نأ ل راف« .فذاررفرح :

 منا وهنم طقاسلا هملاداعي

 جيتحا و فرح هئم طقس نك»

 مكح هلثاك ةدانز ىلا

 هملع فقتسرخآ

 ارك مأ



 لاقو هل اوسق)

 تيهساذامهضعب

 برش نم هابلاي الر
 نآشفخالا ب هذم (لا

 هلل ري عزام هيلحار
 ةبرعملا ءامسالا نم مسا

 ننرح ىلع توكبام اهيفو

 هءلاهدرتامىل وأو مدودنك

 درتف ةماكلا ىفناك ام

 لاقو تض لوقئفداضلا

 فورهل برق ًادرأ فزاملا

 لو-ةأف ءارلاوهو هلا

 درأ ساسعلاونأ لاقو بر

 : اهلك فورخللا

 ها ترض لوقأف

 قارع_سلا نم

 ١ ايان ميرا ءاهلاّتفلسأ ملا اناعف ةيودك لوقأ لاقو فرالاب اولفاتلو مسالا مثجامنا

 بو 3 تلق ٌتلصو نأ فرع طظّقلمال هن ل اهبمالكلا عاطت سب اهوريص ىتس'اهاوة لس أف هع |

 أ مف مماوقئانر 3 ريقضلا ىف توربو 1لصألا فوه ار ةثالث ىلع ناك اممنوفذحي ١

 مهدنعتراصامما ُتبصاذا فو ركلة دهف دونم فوك عشة ف فو عر رح فوك ْ

 اهلصأ ىلا نيفرحلاتانب رك 1 ال واولاوءاملات اني نمتراصو ةفوذ ل ةثالثلا تاب نم ْ

 اروسكم فرحا ناكنا مهن اكف رثك ”الاك اهنواعحامناو واولاوعاملا تاني نماهتماعوأ ةثالثلا |

 : راص ءانهيلاٌتممضا ذاق ور لصالا ىف مدا ناك اك ناق وح لصالا ىف لمه دنع هن ل ءارديلاا اود ْ

30 

 || نوكتأزوح دقو اكر ضهناك فرخ لك ةقبرطهذهف ىتدفان ع اولافاك ىتفاب لعاف

 | نمبرعلا نمت عمسو انآ ل وةناك اوان لوقتف اهياهشواهنماهب رمل ءاهلا ةلزنعانه فا“ الا

 فل الاباعطاف ناك ام عطقد_:كلو ل_ءفاف ىلب ولعتز الآ اودارأاماف اذ ىلع. انالآلوقن

 ةّنهو ةيهف ءاهلان م_مناببكف ل الاباهو انا داوق ىفاهتكرشك اهلا فل الا تكرّتوانأ ىف

 ظ زجارلا لاق قي
 ( انت نأ الإ ثلا ديدأ الو ع اذ اثن نإر تاريح ريسكلاب

 ىالغ ءابوحت نكاسلا ف رد ةاشتنأالإ ركلاع الو ران اهنفادر

 ٌْ اغلأ نس أفدإ وىإو ب 1 لق لان كالا :رملاف اوناح أ اموت اوناحأف دقلادو بخ ءا 1

 0 نيسلاوءابلااونكسأ ث يح مشاوبااولات مها رالأ نك اماناوعئص مهارأ كاذك لاق

 5 4 افلأَت ةلسأف نك او !اهذ هب ظفال ا ىلا لصتالاك مسا لوأ ىف نك اس ماكت نأ عسطتةسنالتنأو

 00 115 .٠ زقللا فا ليصت ىتاغلالا ءذه ملت كاذكف اهب ظفللا ىلا ٌتاضو ىتح

 ْ ل يدل راف يراسلف ب رم نم هابلاب الجر ٌتِمَساذا مهضعب لاقو مسالا ىف والا نكسملا

 أ امماتراصاذافاسمس اهتلعج نسسح ةعنماهتفذح اك هاهلا ٌتفذ امس ةكرضتملا هذه ٌتلعج

 دقوهنكلو فرحأ ةئالث ىلع مسا نما دع لقأ مساامندلا ف سدل هن"ال ةثالثلا تاننمتراص

 دحاولافرحلاب ظفللاةدارانا,فدشنأو +

 ١ .ناكالاو تاريخا لي زجأ نمل اوتو قالها اولفاك اهيل فقويوتاءاهلانماضومتكسلا |

 اننأالارشلاديرأالو د اف !رشناو تاريخرتملاب
 فل الا امهتح ا ! مهد هامنامهاصفوامج ظفلاملوءاشت هلوق نمءاتلاورششفهلوقنمءافلاهظفل فدهاشلا
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 26 هل_صو هءادشالا ْ افلا هيلا اودتاشو خف فرك ان كار مهد_تعءايلا فعاضمن موف ومالا يقام 0 ١

 أ
0 0 

 اهفتاغاآلااوفءاضينأ اودار مما 1 1 هلا نام قط فوك حمر ل اوقلأ ا
 لصت !اذااهطاقساو لدولا 1

 قدس تا! لوغتك نال هلاح نخهريسغتال هلثم ملك كلذكو ٌترمْذإكلوق نملدولافلأو ا

 ىقهفلأ ب هذّن (مهدنع ع ملاذكه ءاد_تالا ىفاشهه سسالا ناك اذاف نب وننلاىوسنافرح ا ْ

 قبال نم نولو 2م هارئالأ فل'الاماسقمموقي لب ىذلاف را ُ

 اذا عضوملا اذهريسغىفو ءادّد اقوال را مهدنعاذل_تكالففرالإ

 ىلعل صولا تركن لدا ب ِ 2 ب ّآ تهدكلوقىف ةزمهلا ل بقام 0 3 :

 لعد مانا ف سلهن ال ر< ل كلذالولو عضاولاوس فلن الا اذا را

 فقولا ريغ تاكد ًادتبمفقولا فهن ملكتي نأ عاطتالعت' ال نب ونتلاامهد أنف نر '

 اولوقيتأاوك رت نمو لصولا ف4 .ءلعتاك اع فقولا ىفءءانب اوريسغي تأ مهمالك ف سلف ا

 ١١ ناك ناو ىبتلعفكذكو ءامم الالنم سبحات عربا مخ فز 00

  كاذاواعفاكءامس الا لائم لءريصب ىتحىرخأ اواواهيلا اوم ماواو اوت امومشم فرحا 0

 وهو أوت راصاكواولا فعاضم نم وهدنعراصاموهشمو رح اناعاذامه قواد وهدد

 | :وهفةأروساللا ناكنا و واولا ف ءاضم نما |وا اولا نيف تناك ذا

 امه ار الْزاَعَن راصأك امومذهوأ اروسكم ناك اهفتآاملا وتاواؤلا اوضعاضاك اسوس 0 |

ءفتكاو ىرخ أ ءايب هتلعئامساىإ تلعح ناف تفءاضا(ا.متافل أ ام_ممف تناك ذا
 ا قءاهبت

 مسالا قممف ا 0 3 3 -ّ 1 اسس ا كا الا 5 5 : ١

 00 ظفلتن أدرتلوفورحلا ا. بتدكحامتافو اوو ءاب وكازو ءابو فاؤامأف نباورساةلزتعريصب | ْ 00

 ا دحاو لك ٌتدْدو ديل ونا ارغلا تود قاغب ٌتيكحاك فورحلاب ا

 : كلذكف هعمسأك توصلا] 0 و مضو مقعد لعثدقو قمسلا عقو وهبقو 0 الا ءانب

 : لدا ما مست :0آ5 فورخلا 0 ءاوس ' هناي متيكح فورملا َتيكح نيح

 ْ ءامأادب 0 ب 1 اذهلصولا ف هردعتو 3 / اذهتلق تاء الس حر تمم“ و املا اذه

 |١ معزو فرح ىلع ناك ام ىف اوفي ونتلاامهدحأ يزرح ىلع مسالا نوكينأ ةسيهارك اذه 1

 نمةدحاو تيان دك دحاو فرحا مهينوق ءد قالا ماللاو قا هالان ل يللا (ش
 ا ةلضخ دمام

 ١ هقناعأ عفا ميول الا نكلو د ار هلو ماهفتسالا لأ لاصفناكى 00 "الازم

 أ ىلع يلالاو بأ دودو درع أن ع سنو كذانث دحةلوصوممأف لأنك ةلوصو هو

 تءمواو هلوق)

0 
 لب واقأ ةيدلس د ه.ف

 ىف هب ويب س لوقف

 مهلوة.كاذالدتساو مالك
 ةزهولا فمفخت كلل بأ نم

 فرح ىلع مسالا
 ونأدرو ام-ماك ىفدحاو

 كلذ ه-ءاعدرمملا سايعلا

 ةرمهلا فيفذت نيبقرفف

 لاذ ل صولا فاأ طاقساو

 مزال رس ةزدهل !ف.فذ

 تاصتا اذا لصولا فلأو

 درفاثلالو_ةلاوت طقس

 لوقسامقو بر لاةمفءأ رلا

 دريملالوقو بضشفخالا

 بإ جاجزلا لوقو برمذ ا

 لوقلاو فل الا عطش
 ىعس نأزو<ال هنأ سداسلا

 نرخ ىلا حاتحيمنال با
 انهكيرتتسدو هانا

 لصولا فلآ نم عنع
 قاري ها

 ”ردسصحخا



 فلأب اهوهشءاد_تبالا ىف مآ فل اوكتفو هننامكنولوةب مهنئا جإمهاوق لص وفاأمآفاأ نأ

 ] |١ نوكنأ ةمهازر !فااباض اهوبسش لح رل اماهفتسالا ىفاولافوالممةدئازام“ال 0

 قهفلاخي و عضوم ىف ئ شلاش اهيشدةفكلذك هللا أو ليلتنالوقادهف ستامةريلاك
 نيبو لجرلأنمالوصغم لأن أ ىلع ل دبات لدن  لاقو ءادذلا ىفمَنبا ابوك كلذرثك أ هوو

 عد ٌ رعاشلالوق دق ةلزئعاهين ماللاو فل“ الانأو اهيلع

 ظ 0 هانألم دقانإ مُصّشلاب « لس انقلش اذّلَعو اذ عد

 0 نمناك اهئ ةرهانلعاذه لثم لكفنالو لمتد فدو ذب ذم وهو لحزلا وةك انههئهلاق

 ” | فز "الانأالولو كلذ نولوةبمهانعمسد عفر ذنب مثلآ لحب :رلالوقيو ةلودوملافوردلا

 1 لبا رعاع + امبنكنا اد هقرافبال مسالا هيلع ىءانباتناكل قْوَسوُدَقةازتعماللاو

 امبهتيقشناو ءاضتلف برج نمداضاانال-بر تم سناو ناحرتو فد رعت ن الخد

 سايقاذهو هلكبابلا اذهكلذكو ردك كا سنا و قدس

 هملب ىذلا فرحلاّدرهفلاخ نمو لملشن لوف

 قبرعلالوقئاذو 4 مالكلا فاهلاح نع ءامم“الاايبف ريسغتال ىلا ةياكملا با اذه

 1 نعرغتال اذهف هر قو تار وهر ودر 2قرراذهو ارم اندم مد ىعس لسحر

 اسس ىَرَئاذه انى هم«الحرىفاضأ اولاثو امءانوكب نأ ل قاهءلعناك ىتلا هلاح

 لا ةمهطىن نمرعاشلا لاقو

 لل ىلا هر د انزرا انكرح ايل نإ

 نامهردول وآرعسث تدب لج .رلا ىمسين أهملع لخداذه ريغ لاق نك هلاح ىلع كرييهلك اذهف

 بايلاقدشنأو د عماسلا معا فذف_ءاشتنأالارشلاد 811 2 ل

 لحب ءانلامدقت مهلا دي لذيانقلًاواذإ_عواذعد

 اهداعأمتةيفاقل اةمماقا نمهيلاجاتحا امل معلا نمفيرعتل امالل صفت محلا اذيدارأولذب هلوقفدهاشلا
 ماو د ىافكوىس> ىأ اذك لح لاقي بسح ل ىنعمو رمل فرح ةداءارورك 5 فناتسا ال معشلا ىف

 . هيهطىن نمل جرل مالكا ىفاهلاح نعءامم الا اهيفرتختال ىلا ةباكسملا بان اذه هتمح سار

 امحىرذ ةهح هل "اك + ازرا ابك ماهانا ْ

 ٍ  ةفاضلاو تيرا همس الاريغتر يختالف ضعب ىفاهبضعب لعدقتإ,ح هن الاكس هظفل للءامح ىرذاكر يفدهاشلا

 ا ظيلغلابزرالاونونلا انك ىو رن وج رفلا ىلعأ ثكرلاو بكرملاو

 تم
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 رعاشلا لافو ا وسانلالوق كرتدقف هلا نعهرتغناف
 وودوب وس و 59 د< ص 1

 تبلحو رصت اهانرق باش 59 0 امتوكتالهئلا تدبو متيدك

 (رفاو) رعاشلالاقو نيلاعلا برق داب تأدب لوب ذه ىلعو 1

 راع ضن را ليما نأ # ميت ب بانك فادطق 0| 1ْ

 * و ءاعسأ تناك اذان ورضلا ذه كادت راع | ضك "ايلا حأ ىتمنأل ذو ََ

 الا عمت اوني لايك ناك اذا مسالا نأ لعاو ب لاخلا هذه ىعوهف ضعي ق هضعب لع |

 تاو امنانوك نأ ل ,ق هلاحن ع هريغت اًنحبىَرَدام هالكو ارم يتمم لون ا

 ئثىلاهفيضتالو نيعضومىفهتيأراذا ناعما تك رانا ا تب هع وأاذه ا

 ولو ااعنوكمن ََن ألقهر ةحالاك رةالو كك واو لح ضار ئاتاذهلوقتنأألا |

 اممان نوكأ ل .ةكوقأاك رخال دلوقأ َتلقناف ٠ هر هد لوح زالح ر ثيم أ

 امساالعج اذاقدلاح ىلعام#|ترقحامتاو ةباك< سدلل-> رلتدئدفامسا ترقحامغكناف

 ٍَخ لا مسالا نكلو تومرضحةلزغع رخ ”الاولوالا لحن لو هحاضنمدك ران و َ

 نيج اذاو امانامسا لوألا ناكلوةياكيسارب ا سوزاع سدا ”رةحوأو لوألا ىلعّنبم | ٍْ

 الو ىنتحسإ# يدخل ودب , زهملا حياته ام ىلاد رغوءادتبالا ف جاد وهف لح رمادي ذ دا

 وهو ىش مرد قربالو كو 0 «زاذ_هلوفتالكن الكلذو ءايلاب ف اضبالواضبأ محلا مهب ب ا

 فاشل كلعدي لأ و فذحيف قر ريق ىل 507 وقم : فذ< نأز وك هنكل وه ىلاش ظ ٍ

 مق هلق ثدنل هبل شاذ هيل ايساناك ولةناكح وكمال ريتفاجالبسو

 هلاح ىلعوه لا ةفالح رايراضوأ كب را قدماي ىعس لج رن ءلدلطاثلأسو اد

 هلع ديسشنأو + 1 7

 تلو رصت اهانرق تاب + اهو هكشال هللا تن ودك ا ََ
 باملا فدشنأو 0# .هريسفتب دقو ا 5

 راعملا ضكرلا, ليلا نحأ د معى. باك انادجو, 1
 مالك ||| ذهمهاناصو بتك ان دحو ىتماودظفل لعامكح هكرو راما شكرا ليفان هوك دعاس 3

 ىنورئاح هه اىنءملان وكب وراعتسملانوكي نأ ىدنعه.ش'الاو فور ,ممريغوهوسيفاذك نييملارامملاو دكا
 نحأ ةيراعلان أدب رن أل متحو مهد. قامملاجتسالاولاذتيالانحأةيراغاانو ريمسمن المهتدصو ا

 لاواك اهربغ ن ماعد سم دولاهيفلاهتسالاب ٠

 راعتسمرتكون رلا نك اماذادرخخمم فمقحن و ا

 هلتف تمكح أ اذال محلا ترغأ كلوقنمقلخلت ادب دثلاوهو ةمهأ انيغلا رافااكورو

 ( ىلا هيوسس -)

 نأ الإ هلوق)

 (حلامهاك لوقت
 حرمش ف ىفارعسلا لاق

 عمج انا عضوملا اذه
 مسا لاحر وأن ال- ر

 ىف تاف اذهىف قفتم

 نلحر ثيأر ةسنثتلا
 تاذهوأ ه رق ر انها

 امهوأ» رم ق نامهاللك

 تيأرو هر قرءاوذ

 تنأرو امح ىّرذ ىوذ

 لس ءكننعأ

 قراعملا ضكر لاب

 ها نعضوم



 اداو لوفر

 السحر تمم

 هتفرص هنسنبأةلقانعب

 تيممول كاذكو ا
 دحاو لكن ال كلذ ةأ سا

 مدان س دلاد رب ةفاؤلم

 تيك امميىممسملا

 دقو ةيهشتلا ىل_ءةاموهظفل

 امها عد نآزوسح

 لا [يهلبخ تومارعد
 ىلالوالا فمضأ وأادحاو

 ام«اام-مماعح نافىلاثلا

 ةس.ةلةاعاذه تلقادحاو

 اعونم ةددمل عفرو ةلذاع في ىأ

 لاعفهلوقو فرصلان م

 حلادز نعود زندمل اوقأ

 ركذن م قاريسنلا لاق

 زاج أوكا ذري#غ# ويس
 يحي نأ حاحزلا

 ديز نماده لاقمف

 نم تن أر و

 ها دنز
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 تاق كنمربخ ٌترصصو كن مريخ اذسدو كم اريخ ثا, لوقت كن كلذو اممم نوككنأ لق

 و انالرعنالا ام سيلا نأ بف نمي ودنلا عدأاللاففةأرم اهنمئدب تيس اف

 )000 (ةكلاعذجن تتار راد رّبراضتافاذاك نأ ىرتالأ ايراضالو

 راق د مهنأ ىف مسالا ن مئشةلزنع ل موب راضو س دي زكلوق فهما تدتح اريل ىلا
0 

 0 .توكينأ 4 ىغبنياذدأ ى ع كدب اكو مسالا ىتنممبلا فاضل ناك سال ّلاكراسو دم
 00 ةدح ىلعذلك نك 8 ارمحن الذءاكح ذاع كلالج ران راضالو كإهنم اري الم-هلوقانؤنم

 : ١ مذا فرحلا 0 ل رو وندلا فذح عضومفهنمنب وثتلافّدَكلف

 ] هل تاداو ليلخنالوقاذ_هو ءامسأالا هذ هىر_كلاشملا ادع ىللعف ىهتنملاف نكت

 ْ 0 امءانوكبنأ لبق ءارجتمتو رجأو هتفرسس بيل لقاعوأ ةبييل لاعب الجر

 ٍْ أ هشبل تأ ىشب سيل هنأل نونم عفراورجلا ف كاذكو اذهان افاعي رواذه أ هبال ذأع

 ّْ ٍ نون ألةل_فاعب هم -ناىلابام تلقناف تكحامناوةركنمتنوكن الدود ونوس الذ ضعءدىف

 ا( 0 لئلا كاد دحولاو .فرصلا كرد سوا د ا

 ْ ْ ةاكح ىهامأف هبحاص نودمسألاامممدحاو سلامممالو نءامشام م السانغلاوهو

 0008 رواضاذ_هو ةركشلا تدرأ ناد[ ماب راضاذ_ه تاقاذا ب راضد هدأ ةلزن اذاحنإو
> 5 3 

 نماذ هلوقألاسقف دي زنعودي رند مى لح رنغ لاكن اتْلَأو ةقرخلا تدر ف ةكَط

 مى ديب 0-8

 يدوم
 ا نع آد 0

 نما نزال ديالا ذه تلقا مالا لمك 1 و م

 املك نوكيالد هزمالغنأ5 دز زر طةكالذكو م لءادقعمن روكي ىتامالك َّك اوكبالديز ل

 . || فاضلا تيأرأالادرف م كلذهبٌتلعفاهرتغأ لوافاضم هّسكحوأو هيعمل نكي

 ' || نْزواَذه تلق َةعبَسَنْروالحر تيمسوا نأ ىرتالآ ةباكح د رغما نوكمالاك ٌةداكح وكمال
 3 اذهتاقاد 0 رتيم سواكن كلذ ىلع لبلدلاو ةلطةلزنعهلعتف دعمت

لا كح ع نمفاضاانأ لن ريانا رمز 0
 1 ديرالزور هتيم نافل ةرمست

 1 دئاقاذهبت بلوف رمد ال ثد لامس هتلعج اذاءهئلقناكد زفاذ- هلوقأف لدن لاك م مهلا

نع ردح اهااذدأ ال هللا
 انةرخآ || اوبن تر ناضل يه 

 1 اال
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 هلاحء ذه تلف قامأو ةفاضالا ف هلاريغىلعادرف هثاك ذاهمق كل ار رب غتارعالاف 1

 كإذ همزلالاءان ىلع نوكم و ةفاضالا ىف هبارعافرخس كرعقن رش سل نلكاف ل ار ةمؤانو 0

 وأدب زو ةسحأط هتمع ولو مهدنعالد 2 ناك نْزُثْن )لاح ل ءنوكنأاوهركو دا رفنالاق

 لعاو« نيوذت ::وبصن عضوم ىف لوالانأ الهتدصت و رح لاَتنونو تدصن تيدا واد زوما دبع ١

 ةفاضالاك اهيلاةفاضالاواهع م الو اهفضتالراهترتالواهر هالو مام "الا ءذه قتال كنأأأ

 ام كلرخ فام تارا واعأواما نعل باد ثلأو تالا اراد 1

 ثومرضح ىف توم ازعل ه2 ادد هامن ال تاداكحن نءلاقفلعفتالثأامإ و لعفتنأ ا

 بصخلا ن نمثأ عنمل لخداع و مهل | رمتضلاناتغلااهيفنوكيتنأن ءُتِمَحرب :لاهنأ ىزنالأ

 نأ ىلع لمادلاو اردالو تح ق6 ْىي ملوةريغمتءاش ء/: ار نسي ا

 (رفاو) راعاش ا|لوقنإ ىإةمومضمام /

 ريص لاح نإ واع نا 1 اهنَدك 0 دق /

 لوةيثاكو م ام كلو لاا هو ام نوديرامن :

 كلوقىفىتلاامأو ةءاكفءازدلا ىفامإو الإامأو قد ةاذكو قفوةةزن هانت ال الإ

 ةباكح ماهفت_سالا ىف ىتاااَمأَل ومب تاكو ىَوِرَس هلرخ-« ىهوةناكح نوكتالف قلطنف

 ىرواقق ةلزامف فد , رطهنإامأو فب ران هنإ الأ تاوقامأو ةباكج ماهفتسسالا فال ا

 َكْلَعلو_ة:كنأك رئالأ ناعف الف اهتلزلسعتدت ازانهاهماللانألةءاكتح لعلو ٠ كاذود : ٠ ا

 هذه نال كلذ اذكو ىتاكواذك كلذ ل مو هيبشناا اخد فاكلا نانا كا 1

 1 6 دانحر تنطسولو لاق فاكلا ةلزنع ءاملاَثن أ كلذدكو ةيطالثن تل (

 هار_ف ةءاكملاد را اف اولاح ىلع هسيزتلاءاه:سكرتاذا ىل ال هل ىلعدستك زال

 امن ايما زف :)_ءامأو امس نوكت نأ ل بفاهار 5

 عضوي أيئالوامساالوا ذ ىلع طقال_عفرأ ىف ال انعام تاحدأ اهلا ايلا /

 تيهدأف نمل تاق اك اذى ةيَنمسلع مس ف ىيلوةو لعسفلا ٠ نم س بلو لفل عض

 يملا ءاليوةب نمب يل الواو امو كا كو لاق لولا فا ' ظ

 ةمساربس ردك لل #َ ||

 ريصلا ه:|ناواعزحناف 5 اهنيذك افك سفن كتيذك دقل ١

 هراس ست د علا نمام فاح لع دبادهشتسم 1 ا[
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 هترمسولو هلوق)

 (جلا اديزوةفط

 فرصت م ىفاري لا لاق
 كن الاد زتفرمدو ةحلط

 طظفللا ةيمسحلا ف تركع
 هيلع ىرحت ناكىذلا

 فطعادانامءالان اذه:

 واولابر الا ىلعامهدحأ
 اديزو ةانطان تلق تددانثاو

 ءادنلا لصأ ىلع ضن

 بالمكلا ىلعةهشتو

 مسأن سلود_-وة_ىلط

 تءعهولو ه«همدتفرحاو

 درت تنأو دي زوو طن

 قدك ملطلا نمط

 ةحلط تيأر تا ةفةيمستلا

 ديزو ةمططب ترو أددزو

 نأىلا (امهيففرصلاءىأ)

 وأنيفر-لكتأٍلعاولاق

 فرحو لءفوأ فرحو مسا

 رحل ىلا امهدحأ م 23

 ه«لطوأ تتم 00

 هنالدرع_ةتلوةممستا| لمق

 هتيم« لجركل حار هبشي
 رخل نااار

 ها نتلاقى ام



)6( 
 0000 فالمم لا ردك سزلف درووأ اذديرووأ دوال بر تيةولو امسااهلع لو
 ' || اذهن'الرخاو عفرلاكلذك اًديَرواَذ هواَد روتي نداديرويسءرم لوهتارو أ اعفروأ

 7 لبق ةتازنعدأ ضار 2 زةلزنع ةءاكح لا ىلا َر لاكو اعنانالا وكمال

 ْ : ٌتلعحنا ولد وطل ادب زانلوة:ىل_ص الا ىلعءادنلا قوهو ةسيلال_ةاعك نأ اشاممنأ ال كلذ

 "0 ةمسلاو 1 [روطلا اًديزاب تلقهت وعدن اونا د ةرمد فصل وطلا

 ىذلاالح رتممساذاو ءالوأ اذه تاةءالو ا السجر تر و هريغت : مر عوَةفطوأ

 اهغاو مسالا ىبتنم سيل ىذا ن الامس نوكب نأ ل_بقالاح نعوريسغت ل ُثيأرىذلاو هشيأر

 الف هلاح نع أسما مامون ب راضريغتي لاك هلاح ن عريسغتبالاذسوذ لصولا مسالا ىبّتنم

 .[| ناك اذامهوأت راضلا ىدانتن أ كازوجالاكهيدانت نأ كلزوجيالو هل صوريغتب) اكىّذلاعسغت

 ا هنداسشتنأ أ اج قلَطْنم لح رلا هتيمسولو مالو فنألا سد ساومساةئس هنألا مسا

 1 ْ ةلئاعمتلص عموتأاو من مسااممنمدحاو لكن يئيشر هتممم كت ل يا ٌرااانلوقتف

 ١ 1 < رلاامأو امسانوكينأل بق همفزوح الاو» ءادنااهيفزوالذثرملا و دحاؤ مسا

 | لج را هتيمسولو ضعب ىف سعب لسد قدت' الدلاس نعرتختمال هن“ الار أَ زا قلم

 ١ ا عفرلاوبصنلاو هرطاىفاس|نوكي نأ لبق ءار#ىرعاذن "العا دل فز ركل نال رلآو

 || مسالادب رت تنآو ضل اينو البلاغات الأ رىذلا جاي لوفتن أذ وسجالو

 || نسكب مولاطدق مسالا نأ ال اًرعواَدي زابتلق و رعود هم تلاغلا

 ا همساوهتبالثناو .افاضم همساناك اذاهتلزن_اذ_هامغاو رخالا كرش ىلا لوألا

 || | لصالاىلعهب رحتوا ارمتوادب َر نؤنتو و رعود رز بصنك ني ونترعسغب تدصن هدو ياط

 ظ دك ذآ امأو الحرات , راضدراكو فاضم ادراك لصالا ىلع لاطا ذا 7 , ههامبش انام

 أ تيسناو نم تنبئ تيثتلو اهتريسغ فاكلاوءاملاتدرفأوأ كن الت اياك د ب 5 و

 || ءادنلاتدرأاذادْيَراو ب أ عدباك هلاح ىلعهتك رماهفتسالاف رمد

 || ةعم-سنيونتّتكر ت6 ءامتتو امساهتلعج د“ الءام نَعَتلق اهسارإ_عق تأت درأ ناو

 أ اهلئمانهه نعو : دب زْنَعْا اوقةلزغ_عهيلا ادلهفيضأ اد رفمامس هل[ عج نأدب ايرث كد ال

 أ مالاوفالا تأك ةياكس مسالا نال« ملا فا 1 وه فامأات الدرتم
 01 ماللاو فل" الاهن"اكفنب ونتلان ملدب و مسالا فل خادوهامتاوةناكح مسالا نالعمتتال

 3 اذهوب
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 هتاعمفل_جرولا ال_برتفضأ اذاكر « 6 ةبننلابابوه وةفاضالابااذهؤو َ
 َتقلسأ هل_هأ نمهتلعجفداهىلا هتفضأن اق ةفاضالاىءابّتعللأ لجرلاكلذلآ نم ا

 معاو + :ل- بقوى لاوأ دالبلا لاء سالارئاسَسفضأنإكاذكو ةفاضالاىءانأ| ٠
 ةفاضالاى داى تآلق هلاح نع هنو ريغيامك ممئاءام» "الا انقحاذاةفاضالا ىناينأ

 نادل اذاهريغت ىلع مهعكشف 0 1 هرييعت كلذ عمولجامناو َ

 ناءارتسسو مهمالك قىراخل :اسايقلاوهو ل ةسعئامهنمو سايقوبسغى عم ىامةنخ ن نكي[ ٠
 امانءاحامو هلع شا دعام قلعت رت ثرعن اهل دع كلذ رم :لك ليطتالاق قلاش 0

 فمولوق سايقريغ قاما ال سايقا ىلعمهفأيسْس هسيفب 2

 5 هد 5م ا

 هس + ذاق ( يد ملم ةسعاز 5 14و مدنا مو

 ل-مسلا ىف 6 ور ةرصبلا فو يودي دابلاوىوأُ ةلاعلا قو نط ْئطفو قاما ٌْ 5
 1 َ 2 ا

 نيعلا ١ اوهضفئد بة ذيرعوش مهللاقي دع نم جس ج قو ىرهد رسقدلا فولت ا

 ّ ب 9 2

 مضيف عدى ا ٠ مهضعب نأ لو طل تا اوفو

 د و ىلبحراصت هال نسل رف اولافو فق كسطاعرع رخو بلع

 6 ىفا ارك ل ثم اوس ءاوتسد فو ىلا اروي ةعاضقن م ةلمبقءا ارجو 6 ءاتشفو

 "قم قدألا فاول و ىرخاولوةي نآس اسقلا ناك تان ىلع :ركلا و م-غاليلطلا
03 

 قو اىروزح عضو وهو ةادورت قاولفو سابقا لعووف وأ لوقب نمبر سعلا نع
2 

 لامه لاو ةفلئماو ب رثك أقاساوعو ىو ناسار اولا امواج هالو

 وذو ا أ اذاهضاعو ٌضماحربعت لاق و ا ضل ثكأ أ اذا

 فاضأ قرم ضب لاقو مهمالك قرت أو سيقأودوجأ هَ ةيضجو رمال

 ف ةرذا ىلا هفاضأامإ قدرا انمرتك !مهمالك ىف فركناو ء ايلا فد حوف 0 ظ

 هاش ءاضعىاولاتو لْطلا تاك أ اذاةبحالطلب اولاقو لعق ىلعشي رآلاما

 امأف ناتو رسكبةهاضعلاوداتقوت دان ثم ةهاضعةدسحاولا لج نمل وقف

 هلع نمامأف ىوّصعلوةب هنا ولا اكل تاوّضع ةضعلا ا عبدجل عب ئم |

 3- ى ءومألو اوعد ندهن 0 ىهاضعلات ةفاستسارا ل ءايملاةةزئع

 اىواسو روق ْن ممهامو ءاورلا فاو رواق ىليساولاف اذا مسا ف ةسيضاك ةمتفلا ش 1

 تقطلأهلو-ق)
 (حلاةفاضالاىءان

 انو ىفاريسسلا لاق
 ايدين لوألا هلا
 نوكي الو نكح اس

 امهوار و بكمالا اهوا قام

 مسالا را ناريسغب

 ىسهتنملا نبع هناحرد و

 اذاوامهياعتارعالا عقب و

 ثنأتلاءاه مسالا ف ناك
 ىف اماوةك اهفذح بحو

 ىرس رضا كاةحلا
 . مزال كلذو ىمتدك-هىلاو

 , بحواماوهريغز وحال
 . اهانيةبولانالءاهلا فذح

 ةبترضب لوقنن أب حول
 مسالا ىف عمتصف ة.ةكم و

 توسل ىلوالا ءاتلا ناشدنأت

 ةيونلل ةيناثلاو اهيلا

 قدوك الاذ_هو

 ها دحاو مسا



 اولافوهلوف)

 (ملا ىئقافسقلاف

 عودطملا ف اذحح

 قو ط_ةنازحست ضعب و
 ىقاولافو رخ الا امذعب

 بحاصلاف ىنةفاغقلا
 فئفقةدام ىف برعلا ناسا

 (فقلاىا) هعجبو هصنام '

 نع فافقأو فافق

 بانقلاقو 0
 , ىعىذلا سنا !لودعم

 ىلاتدسناذاس أي قريغ ىلع

 ناك ناف لق تاقفاُغق

 | نال ل حر <
 نوكي نأ الاب سنلاذاش

 لحروأ عطضوم مع

 ا 1

 سدأ هن ل يفافق تلق

 داو ىلاذرعف عمج

 هيقك ها ىبسنلل

 4 <-ععم

 للا
 ١ || يات ارا ىوا ارم نمرتالا أكواسفرو د نو كانا ةساوارييو هلا
 ظ

 ان

 رعاشلا لافاك ساقلا ىلع كول مهشعب لاهو ى ىوهط ةَمهْطف و

 7 كلاو ىَدلا ىادملا عيرش » هسا اذا شب 1 لكس:

 مكتمأتلاف كلوقةفاضالاىكان نماملا ىد_> ا هنمةفوذم هئازبنعادود# ءاحاممو

 هذهاوةلأ مهنأل بلل م 0 ناينسملا فو ىاتلاق ا نموا ةماهتفو

 00 ههايبسشأو بيت مءاملا اوفذ_> نيذلان اكو 0 موءتافلأالا

 | مسالا ١ 21 مالا فلل يقر نلا سانت بأس اهتماضو ءنبءاملا اواعج

 ف الا اودر نيءايلاىدا اوذدح نأ مد أش نم ناك اف اًملعف ةوأاملعد هواعك نأ ىلع

 1 ا مهمففو لالا ىفمهد_:عناك هانجلا اذهماهتاولافنيذلا تأ امك ا هون مخ 15

 . لو-ةن نممهنمو هاب ىل_عمالا 6-0 ارح كيواهةواة تبسة ما يفالا

 تافتنثناو ةفاضالاىفهؤانب رابعا ههاب أ وار ذك اذهن اتوقع داما

 اهيا تك
 04 ع ورا هسقةئ لعل ةوفت بر ءاانأ ب اطاناوب أ معز و نين اسورُثيأر عم لاو قامو
 ئالااىلا ةفاضالا فلوق ن . هبر-ءلاز نم ع .مسدنأ تاطاناونأم ءزو 2

 0 مع أَم لوب نمبر غلا نم عم« هنأ ب اطاناوبأ عزو ناو تاودلاو سانلا نم
 ْ ليف ىر تاك سابقا ىل ىرحهلاتفضأنعضوملا اذهري_غىاسمار داصادا اذ_ه

 0 3 لقتل يزال جر تيماذو اَيءامساام_علعدن
 5 هدد هر

 ىرهدو فب زهمااةفاضالا ىف لوقت نكلو هد ل-تملار ةهدوأ

 هام اذام_هوفوناسإو

 ا فينو ةعبت . رىفكاوفكلذو 01 سامةلاهمفواولاو ءأ ملا فذ_اماناذد 3#

 5 م 2 2 ه5 د همر 5 هد َء ءمو 5 4 هاع - هج

 ٠ اهر هر دقن ى 0ك 0 ةءومش ىف و ىدق ةسدتق ىو ىهج4-:هحففو 0 3

1 

 2 |اهرتآف اوثدحأاملءاجسأ الان رد كح رهطاهذ_هن الكلذو شو هع

 ' 1 دا ا نال فنو هريسغت مس.الارخآ ف عجاف مدالا ىسوتنم مهريمغنل

 همذلابا ا ودوةذاضالا با ىفد.شنأ 5 -

 .يكتايكللا ىلا # هتيقلام اذا ىثشيرسق لكد

 اهفذحج درطيالءايلانالسامقلاوهو4ذورح# فولو ءإ ص ىلع بنلا يفدؤارجاو وىثب رة هلوقهيفدهاشلا

 1 . ارا (لامتسالاةرثكل تك 1| شي رق فترث 7 ؟برعل نأ الاب وحن ثدنأتلا ءاه همف تن اكاهفالا

 هوتاعب رمباحأ هيلا دو أى دبل اءاعداذاىأىدنل يادىلا عد 00

 فورطا
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 مس 000 ءاهقذت !مهما ازلاب هببسم ا ذهو د اوريمغنل 0 نعت ذ !

 اوك رثددقو ْ 9 ةقنزان# قي ولا قارب ةماز_هناك الف ريغتبالا م نوفذ عد

 نم 2 و غظ0058 سلفا ولاق لل ا ريبغتلا

 93 8 تاو

 كرب وخهرب وحى قوسهاوقكلذو فينو 3 5 5

 اهلقام اه رع 1 ما رأى بعناك مسالك ىلاةفامالاباءاذه 2 ١'

 هن ال ةفاضالا ىن اي تع نارا ا اذاف # روك أ ١

 رت لو سكنت ل ةفصلاءذهق تناك اذاءابلان آل ايلا لرالو نانكاسنافرح .ىبالا 1 |
 ةيحان نا ة ارو كمال اةفاشالا ل ل رطادخت ْ

 َتاقئاغاو فاَمتامهمءالجرفو فاَقتاَمْفر راصراه فول أ كداك

 لملدلاو ا بند حاربوا م” جداا تشاو |

 فذتالشنك ولو ى راك ٌفائاذهتلفاّن اك «همال جرحا تفضأول كن كلذ ا

 نآا كافر > ونا 16 !انامهنكلا اوقاخم ف سن ةفاضالا لب مسالا ىف نيستا ظ

 كراك كري جر هع لجودلا فض 0 <فاضالا ل_مقمع هالاق اتناك نانثلا || ا

 2 ا

 ساكاوو كر برأ ب ىف لاف نمل لك الاقو قر شل ةوق ؛ءىلاتفضأ رد
 ريظنو ىرىلا فاض كوم مريلاق كدحلا اذىلعتر ر لفيف غم خف فيت |[ ل

 )ل 5 .: رسعاشلالوةشاذا ١
 2 ًالوئوتاحا دن ءق.ناود 35 اك اا 3 0

 ل 50 0 5 0 0 1 1

 نم ةبناح ىلع 0 "ورا تيتو لاو تناطاوةناح افا بوم او بلا 24١ قماشلا 5 |

 يق احس ابقلاو ىاغت بلغت ىفلاغياك ىوناح لاف ءايلالبقام فو لص م ونش دخ ا

 اذاو هلوف)

 ةوقرعىلا تفضأ

 كلدو ( ىف ارعتاق

 قمتف ءاهلا فذ_2كنأ

 ةذاهابقو افرطواولا

 ةلزتع سياسصمف ءاباماعمف

 . نأز و-< وىذاقو ىر
 لوقنوىوقرع هملا بسن#

 هن وسسمرك ذن )و برعلا

 غدد ىاألا دلخلا ىف

 تدأ ومصو ةولرعلاب

 ها ىون ارقدن خلد

 قارب



 ةذبعنب ةمقلعلاقاك قاما هج لاو
 "ا

 موح 4بنأح اهبانرأضعبل * اهتم تانغ *الا. نمْرْرَعس 1

 ين ريغماوهقفف ىلا يذلا للك لاقو ا ل ال

 ؤ كف ركشي ىف نولوةيساوناك امزالا ذناك ولو رشق شو ل اافنبح او
 ةفاضالا لسخديىذلارعب +ةلاكر يسغت هنأ لعل يلدُعفلا مزلمال نأ و ىمهلح مهل و

 سذو لوقاذهو مزلئالو

 ناك اذانيثمل تاواولاوت ١ املاىتلاو اولاو ءاملا تاس نم 2 ىلا ةفاضالا تاءاذه 2

 ْ لجرفوئىوده ىدش فلو ب ماللا لبق ىتلا ةدفللاصوةْةمناكو فرحأ ةثالث ىلع

 لدم تناك اذاءاملانممسهعئماسغاف وحر جيرهمسا لوف 0 هك

 ىلاوكى لا منو رهط اوناك امنان وف سام ىلاهورهظُيلاوؤوكب ملم من اهراهظلالاقثتس

 ذا نواقئتْامىلاءاملا اورعلاوفوكم لفى نمابب رار كسك تاك رطاو تأ املا

 دقاف :رحاودرنأ اوهركف مسسال انا فاش تألقت راش 00

 ْ تآاملا فهم لفثأ اوهءاسىلا هذ درب تاك دا ةفاضالا ف مسالا ىلا اردض نأ ل ب ةددسأ

 0 :ريسكلللاو ل تاكرملا ىل اونو ءايلا ةرمسكو تاك #ملا ىلاوو

 اودادزاهناكر حتلاوتامف هاملاو ٌءسكسحلاونآاسلا تناك ان الاقثت_ىامسالا نيءاملاو

 ارو كمسالا] _.ةىناافرحلاناكو ةشلانءاملاتناك اذاو هتناءاشن اهارّتسو الاقثتسا

 معافمسم اوقكالذو هقوفىذلاتابلا فهلا فاضلاك هرم م ءءالا كاذ ىلا ة_ةاضالانأف

 اريغفلتت هزت لعقاوأر مه الك لذو ود ىصْل افك اولاقو قود فو

 | مسالا اوريصوا ولد ومالا اورقأف تاكرك ىلا عمو ن.ءاسلا عم نيت سسكلا ةبهارك لدتعملا

 هعمجقءايلانوكتالنأسايقلاوهسدسلاّقو مهردلارثءوهو قناد مق يناودلاو ىحانةمحان لاق

 :ديعنتةمقلعل .بابلاه داو + قساوطوقباطو ماوحو متاذبك هدحاوءان ريغ ىلعءاحامجهنأالا
 موح ةيناحامانرآ ضعمل د اهقتءبائءءالانءزيزعس اك

 ساكلاوارمت فصو + مدقت ام ىلعراملا تدب هناحلاو بعام ىلعةنا ا ىلا بوسنموهوهيناح هلوةفدهاشلا

 ىنعمو محاعالا كولمنماكل ميز عله دارو اهم ىتحاس اك فرظل !الواس اكر#للا ىمست لوا ئانإىرمملا
 " ىأساكلاتعنرم اذ هىلعوهو دوس ا:ءأنماأدب ردوسلا موللاو تقروتقتعى>اهك راهقتع
 املعموقيىذلاوهو ماحع مج مولا لاقي و دوال 81 نعم 12 عيمااهقصوو بنعلاءادوسرم“

 نيرا اهعامح ىهوةناكلا فصو نماذهىلءوهواهلوح مودعو



 1 هةوف) ما رك 6 ا 5 ةرمسكلا عم لد بت الو تنل نكت لهن ال ليلا ْ : 1

 هز ل 0 اهلاح ىلع ءايلا و رسقأ لعق ةلزغسع نوكي نأ لعق ىف سايقلاوبابلا 1 ودج واَلكلعلا 1

 لاق )حلا طلع مهلوف كة ست نماجامد ل كة وكي أَ 1 0 اة لةدسما اولدبأو 2

 اذهح رشق قاريسلا ني 'اولاف نيدلا نأ اكو ىلسة لس ورشة سيفو ىطبح تاطمأا فو 0

اوا_هجاك ل مْفَتزْن_ءهولع نأ اودارأ ع
ا أل نيابلاعمنيسنرسكسةك له 

 0 سبب

ْ 
 هعلر 2 4 تو

 ةثالثلا تكر خو فرحأ توبوا اولا يذلا تاكرس ثالث كا سيلمنأ الرسغتوهاعاو مزاللا سايل َ 1

 فرالا فر ما هاك فرحالا ةنمئالاو رت دووم هك ةدساوةرسكى ماعلا مخ ول هريغت ل تفضاناو.|| ' 1

 +الا لمقىذلا روسكملا 1
 ىلا ةمسفلا ىف انلوقك اهم. 7 3 ا 2 قعص ند هلا فلوق _عضعل عمم دقو , ىدسعو ساول نم» ءميم ![|[ديو كوم لوغتر لا ا 2 . 0 ءمأا / ام امنعهم "الذكو 8 0
 ى :٠ ا : طمءاعلد مقا لع ناف دس و تموصم فدا هج اودع جلو داماك لعدعدت 57

 انأ كلذ ىف ةلعلاو ىلد:>-و هيف سيار ان 'ال ارا سلا د ال كدت تاقلدنح وى وطلع الف طباع ىلا تفضأ 1 3

 ولات الىرغرملا ف ١ كلذلف لقت آابلا ورسكلاهسفرثك فاه سحو نونا هوا 0 رجالا كمالا فرس ان'الىرغرفلاىفانلقامنا 3 17 :

 1 5 0 || عمتجال رسييكلا اع 7 1 ا

 نما مهموابش ام ةسماكلا نمتامال تاواولاو ت[ءاملاى اورام تنموية ةاضالا باب 3 |
 ندي سلا ىلا ىور ئوصو دة فو ىودع ب عفو ىودَعَىدَء ف كاوقكلذو * ع ظل ىفن أ ستيطلولا فورحلا |(. 1 اتاك اموأ|

 وهو دحاو فرحالا مسج :
 فرح !ةعيرأراص اذاقن روثلا

 ةرمسكلا قع نم مهنة بلعل لو لف فاضح 6-0 ى ب وهم 1 [لءفىلا ا ا 0 افقد 0 ةذحاذاك الدبس

2 

 ةدئازلا ءاسلا اوفذ- ةتآابعبر | مسالا ىفىل اوت نأ رمز ا اتا

 توك جلا ءاملا ع نمواولا اولرأفتآ املاهذهإ ةلقسا ثيم فيقتو كم نماهوفذسح لا ||

 ننرحةماكلاردص ىفنأل

 ءايئاو يرسل نامواقب

 لذخل فن مو هددعأا

 لونك اسهنالىتاملا فرخلأ
 لل ل 5م تك

 راصاداوانع كح ارحاح هرب 0  ةكاسإولو 4 دلال هركنال# لابد وسي نبه 2

 ىناثلاو لوالافرملا
 امهدعدام امواق نيكرضم

 مف نيترسكلانم

 ها كلذريغزح ريو لهوا نانا تام هاد هال ا درعا |

 7 تآايلا ترثبك اذا اغاوتآ لا عمت هناي غااللاقو وك اقف رك كاو ||
 : ) ناي هن ويدس 77 1 5 0 ١



 ىاولاهمهارتالأ هرم غأ) لاقنتسالا ةباغ تآ املا نم غلا لو وا ولا ىلع ترد هاذافواولا ىلا

 قاولافو ةريسكلاو تآ ايلا فمر كرش [ناك ذا ملا ةلزفعمل_هفل يم لعل ةفاضالا

 تآايلاهيف تعم ادق هنو رشا كقدكف ت آابلا متجه 0غ ومو

 ةفاضالا نع هناا سو ىَنفدوسَسَو تافاكءاهلا لجأ ن مئودعتلق دعم نا

 لك كلذكوىل هلا او نمفوذ لبا يفامهمشأ فذعتو كك لاقفةنتلا

 اف لود امن الى وسو ئودثىدئو ىسفىلا :فاضالا فلوقتو ازكه 53 ”1تاكء 2

 همم صاص س

 لادلا رايسلاوهوامف دعب نك ةفاضالا ل .ةءاثلا اوفاةاارمس كاغإ ءايلارسالا

 حلاو ىو دعت دعلاوٌىودَعو دَعىلا ةسفاضالا فلوق لص هلا ىلعأني راصؤ]علا تدهذا ذاف
#2 

 ةسص 5-

 7 1 ِ نيسلو الا نوايلا فذ يم ةنسرت ىاوتفاضالا ىاايتيثثو نبل فذ قمه

 س2 5<

 و مم لافىوتاح لاكن و لرد هلوقإ)

 0 اموانك اسمابلا لبق ىذلا فرخ ا ناكونأب رح آتاك مسا ّلك ىلا ةفاضالا باءاذ_ه هب ىلا« ئفاضالا ىف

 لرد ورغو فرو ىو ف كلذو 5 0 1 رعق ارد ْ ءىف اذك (:لاود
 د كر حراشلا هلههاو هلق

ْ 
 ىروث ىرح فرح هم ”الاملا اذ_هقواولاو ءايلاوتغتالو كوكو ىوزغو ىمرو 2 ىودغ دغىلا هل علو

 اذاف ىرعلاىلاو تن م ىلاةفاضالاكاذكو دع فريغتاكواولاريغت الفو رغوة لتعملار 0 هيقك ةهعمانمغلاب
 ا

 31 هم

 ْ 0 0 ايلا هدعب ثدنأت ١١ ءاهتناك

 0 ًّ :ردف 0 لرش ن ب |لبقو مسامةلاوه وينفةبشقف و ية بمفو و ىبط ةسيمظ

 هيف ةسدل ءىث ىلا تفضأ كن“ 3 وهلا اذ_هفااخن آلفندمو سرب روع ردو + لحب الام رم

 ناالءاههبف تسلودارع الاف هربأف هيف ادالامةةزنع ءايسث الاهذهّتلعحاذاف هان

 شالو ًءاهلا هبت نكتملاذاهتازتمب ءاملا ف لكعا اريغن موهتلا اذهنوكينأساسقلا

 2 1ساقن“ ال اردجأ مَ رى ر ون أو هف يما يمأ ف زاح اذاو ىمأن مدعأن وك نأ

 ناكور عابأن سنو م لاي رجم هنورده تابلا اذهفريغتلااوهاسثأ و

 ةآلتعمىهو هل قزاحذا 00 ىعش الو لة طق لولا

1 1 0 

 ا ونفذ فوىومدةسيمد فوىوبل ةيظ ف لوقيناكف سنو ا يس نمل قثأى هو

 مل سو

 نيعلاتنكسأ اذاةلعفشب ظفالان' ال ةل_هقيداهلا اهتلخد ثمجاه م 0 للك الاقف
0 - 

 0 نيعلاَتنكسأولف هاب تراصاو اولا تانبْن مهلك تشوالوقب ءاوسواولا تان نم ةلعقو



1 )000 
 اتفاضا اولعحاه رش هب اهرخآ اهوأرابف واولاىلا عحرتاو هاشم ىنعملا كلذ ىلع ا !

 لو *الانأ مر 1 ةلعف ةازئجبشف واعجو ةلعمك ةيمداواع واهتفاضاك 0

 ىو كوقزَدِس زول م-هل لاقي برعلا نم ىف مهلوقاذ_هل_ثمو 'امسهب رعأوامُسيقأ 1

 تنكسأاذاةل هقرخآءرخ رخآهب_تالاذنأ ال وَرغالاةوْرَع فلوق أاللاقو وطب ةيلثبلا ُ

 ةلعفألو هل_هةوكيالو ةل_عفألو ةلءقهبسشبالهل' "العود التو فلوقتالو اهتبع

 ًةدحاو تناك اذاواولاتانبن ل الاعور عالاةورعف لوقت الو اذكهواولا تاس نم

 ناك ارسل ىلع ردت لعف ىلعتسسلةل هُو تناكولو هان وكامغاو اذكه نكن عُف

 واولا ناكم تلعج هلا تْغْضأ ذاتك و رع ومر ملا همزلي ,و اولا لبق ىذلا فرحا | 1

 نمال-هفف واولال قامت نكسأ آتإو لع ازئعهفاضالا فن ا ةوق وهرب كلذ تلعفاكء ْ 0 ١

 دا و نك الامن لاوارتترملتفذخ ًةدحاو تسيل ىتلاواولا تانب ١ ١

 ىءاملا تاب لعحف سنوامأو ىو ب رعلا نمت م هوو نب فم اوقريهئالت او اولا َ

 ف رغانلو قو ى ىو هرعةورع ف لوقن و ءاوس واولاتانبو اذ أ

 مخ كاذو 01 ةزوم مخ ةثك اسفل اهلبقواو وأ ان هال لكىلا ةفاضالا باد اذسه 2 0 ١

 ىلاو الص بالسوق اقسةياقسيلا ةفاضالا فلوقت زرابشووتشو وانو ا

 فا *الا دعب ٌتدئتلءاملا نكس وءاهلا تفدح ل ًالءالصولا وءاةسىلا تفضأ كن" كفاية باق أ ا

 تفضأناو لاَ ْلاعفد اعف ىعةفاضالاءايلخستن أت داكن الااكمةزمهلاَتلدبأف |
 اولا ةزمهلا تاكسي دس هدقر مال قوالع و ىوابَعوُى : اتَدَتلقةوالعوةوابعوتةواقّشلا | ا

 : هزمهلا تف اف ناواربو وار لوقت نيحءارس 35 رخ ابةهي صل الا عماجت واهلا | :

 رخ "اك هرخآو لالدعا عضوم ىف هو فلا الا ىهواههبنبامعم يعول نتن ايق عت ْ ١ ظ

 ناراسكءا كفك انوش اناهن اك ةهباشتمفو رح تءمججا ةرمهلات فم ناف ع ءارج ٠ ا
 و -4

 مهمالك ن مناك انف ىوادرعادرفوبىو ادم دع فاولاقو ناو العءابلعوتاوادرءادرو َ ا
 - ا 3 2 0

 ذاواولاتراصاهلالات تس نا الامذ_هىتزمهلاهذهناكمواولا اوادبينأ اًرمتماسايق ] ١

 ملمسالا فاهيلعاو ردقاذاقاهيلاارار ةمسالا ف تسملوا مواد بي دقم-من *الىلوأ مسالا ف تناك 0

 هبسش ايلا ناله فاوؤاك امو ىلااوراصاذاول فول ممن البلا ىلانورنآلو اهوجرخت ||
 ةهيسئبفلأالاو ت آي, تالثذ كبح هيفنأالت آ انعم رأ هيف عقحااماةزتع يسيق فاالا ||

 اواعحو هلوق)

 (خلا "هلعفك ةممد

 ناكو ىفا اريسسلا لاق

 ىلعاذ_هنمدرب جاجزلا

 سما لوقب وهعمدلياخلا

 مضئأ) ةلعفءامءالاىف

 ةيدف هيلعدرو (سسكف
 لءفءامءالا ف سدا هنال

 لاف ليلالا(نيترمسكيىأ)
 ارع انف_ةخواود_.عسوأ

 هم انين م لح ره ىيعسو

 انيسنو ل_صالاىلاهدرن

 امتاو فرفغتلا ىلعهيلا
 تاو در _للنارذف

 هنالك
 لقنا ةفحم دا

 ها واولاىلا ءاملا
 فاما رس



 لاقف هلوق)

 لاف ارلوفأ
 ىلا ةمسنلاف نأهل#

 هحوأ ةثالث هوو همار

 تتش ناو تزف نلخالا
 تدشن اواواو ةرمهلا تيلق
 لو اهلاحب هاملا تك

 ن'الف رمد نمامًاذاهريغت
 فلاأد_هد تعفقو هاملأ

 زم-مت نأ اهينسامقلاو

 اذدودش ادودتك مونكلو

 ىلا اهودر اومسش الف

 امأو سامقل ا هبحون ناكام

 لةثتسا هنأك ىوارلاك نم

 فل'ال اوءاملا ني ةزمهلا

 اهبراقي افرح اهناكم لعسف
 اهقرافيو نيللاو دملا ىف

 امأو واولا ىهو عضوملاف
 ءاملا تدثأف ىلار لاق نم

 ةصدك ءالاهذهنالف

 بارعالاهوح وبئر
 لف ىطءايك ةمسنلا لبق

 نم ىط ىلا ةيسنلا تنك

 ىنارتاك ءاملاريسغت ريغ
 "قاع ها كرك

 رشح

 ليللاف ٠

 ةذخهلا

 ' ||| قاوهرك امنايلا اوهركف هيفمعامم لق ثًاوهامملا او ا ل
 00 واولاتانيف ا را ما

 ىسب رمت لق ت بخ ةمودو ف ن م د دراوم وامس نظن اذا

 ١ غنم نادال: تاكو اكمال فراس لا عل ةناحزدعابو

 0 قوافطلاو 00 راسن نموهام ىرصتاب ركتماملاو وازلاءذه نا *ال فرد
53 

 اد 200 00 دا رلوقألاقف كل ذوو ةنآ ١ وةيأن وةياطوت 0 نارىلاةنفاضالان تامل

 هنيفعمتقاماب رقدراصف هايلابهمسشت فلا الاون لا عما املا عامشحال او زمهاعأ و

 دعي لد ىلاءاملا لزرع اهولع> مهنألةزمها م اكماولدبأو الافدئسااهو زههذد 1 ا عسل رأ

 ها وت كلذو تناك كفل دهبانه ىهو منتهي ام انهاغاهوهرك مهن الةدئازلا ف الا
 || اهف سله الد. ىلوأ ىهوةل ةعمربغمالمذزهن الةرمهربغب ىل روآ لاف ىمأ لاق نمو مادز ا 00 ع 2 ل ل

| 

 تاقف واولاهاسلا ناكم تل دأولو 0 ىينأب ”الون 6 رأ

 لئثمىفنوكيالوهْز هلا ناكمواولا اولي ٌواشاولا تاك كازا ىوادو ىواطد ىوآو ىو

 مسالا ا اذاؤتمنال ات آ [ املا نمت هلا من "لوم جتالوءامل اسكت فاسق ة

 ىلا تفضأ اذاو يه لو ةبنم همي عنم 0 ءاهابف نكت ادام ءابلعئالاك

 تعمل 0 وذهمءا لح ر ىلا تغضأو لك: أ مءاق»ىلا تفضأ لد كف ةبادقس

 ةقزتعاناردربوانالوحو ءاقس ذوعاك «سنج عيب فو هيفزاج ىواقستلقولو اودىلا

 وق ةيداسام ”الةمسنلا ف طقستفلالاو مسالا ىب متنمتناكذا تت الءامااهذهن "الةياقس

 هلاح ىلع هرقت ن اهحولا وساق! !ناقف رصنم دود ىلا تفضأ ذائنأ لعاو 5 تا

 0 دقوة لدم: عمرغةس ٌرفلا د وحو لع قرح هزمهلات الو لاعمتس الا ةباغغلستلَتآ ايلا نال

 لصأ نم ةزمهلا تناك اذاو اواوةزمولاناكم لعد أنرم دام ىلعري- دك برعلا نم سانا علدبأ

 ٍ ناك دو جيقاهيفوهوءاب سا اهمفناك 6 احاجمفلادبالاق فردا

 رير+ ةبسنل |ن مرخاآبا فدشناو 3

 ا ىس رعت لقت مخ ةمودو< ن م »* .هدواؤمانواممن طعهاذا
 ١ املا نساناكيلالا تلف ذا لوقب »+ اهتمعب ضرأ ىهو 0 عما ءامسهلوققدهاشلا

 ا . رفاسملالوزتسد رختل اوهنبعب عضوم ت بخ ةمودو مم قال للا لءاصرحو ىلهأ ىلا وشه يف مقأ مل ءامتدروو



 اا
( . 
 ٠ وضوء 2ةلئمْزملااهلَسأ ]1

 ؤ ةعب رأ ىلع ةملكلا نسق نمر نمل تملأ رخ آمالك ىلا ةفاضالا باراذسهإ ١

 ةثالث بع ناك امىرحىرح اذهف فاو عأو ىتعأو سو وحن كلذو «نر

 سنو: ُتلأسو كلو هي مفرح نمد امانا هر آناكو ف ورح

 ف ةرصنا ثيح«ابلعراصاك ةملكلا سفن ن مناك امةلزنعامهلاقف نون نوفى رةذو كرم نع

 نولوة.بر ءلاانع- هو لدلك مادو الأ تارك دصسرة الا 3
 ا

 < و 1

 انعم اذكى و دوح اىوح فلوو عوج نمبر علا نم افون 3 ىويعاعأَف

 . لوقتبرعلا

 كلذو © ف « اذاغلأم ”رخ [تاك مسا لك ياض

 تانيىماشل ع ئحن /ةدئازاهأ الدو لب لوقتنآهبفلوقلاٌنسحأف فدو قوت 1

 سفن :نموهام هش أ افو ف را سفن سر اوه رك ةةعل رالاتانينقثالثلا |١

 فرلا سفننم ىتلانمب واهنب قرفتف و القدوة نم مسمنمو لس لس فاولاتو فرشلا ا

 ىوابهصو ىوارجو ف نونمريغادث ازآلاءرخ انوكيالامرخ اك هون نال ءذهوييتأب

 ار نأ م بلا نيد وفلالاهذ_هنيداوقر ةملهاذ دملااذهءوتيفاذكهآلا نوكالُي ررشلا اذه ١

 ناو رايد ايد اولا و كوانَفحفاواق 0 0 وهامو ف رملا َ

 فرحلا سن نمودام ةلزناهلعجف وأب لوق نم م منهو قس مهلوق ىلع يد تلقت ةتئث |[

 ىفاك ثركشلاو ةك را اوةتعلا ف فرحااوأرو فرح اهيلع دان ذهبا ردت ١

 ىههلم ىف تلقا لاق عض اوملارت اسىهفلاخ ىذلائ كلان ىلا نوهبشب مهنأ5 5 . ظ

 جرس -8

 ىراذعو 0 ابق اواو 0 1 اسأن كلذ نأ يش

 5 3 د | ا
 ةيزتزواجو تاقثاهن الىزج نكلوىوازججالو ىو زجنوكالفىَرجاَمأو اهنودقلا 1

 اهفرصتٍلامدقءأ ماتيسر ن1 كلذ ىو ةءو تاك رفحا عيال ىرامح ةلزنع ترامفوُهلم | َ

 هحلولاف ليجامأو ةتاداع هام يفزاحذازوح أ كر زعم ف فذملاو قانتفرصتإل |



 كاذكوهوف) :

 ىل_عناك مسالك

 ىأ(حلا فرح ة-سج
 ناف ةتس ىلع ناك اماذكو

 تيسن اذا طقست فلأالا

 كفل لا تناك ءاوسدماا

 . ثننأتلل ةدئازوأ ةيلصأ

 ةملصالاوثدنأتلارمغلوأ

 ىسهتنمو ىارم ون
 وذ ثدأتلا ةدئازلاو

 ريغلو ىرامحو ىرسةهق

 ىطنبح وذ ثنأتلا
 طاقسات حو اغاو ىظنلدو
 ةنكاسامن ال فل'ال ا|هذه

 ىءان نم ىلوالا ءاملاو

 ترثكد قو ةنك اسةمسنلا

 كلن ايت اولا
 هأ هطاقسا بحو

 راصةخادىارعس

 (طنإ رعاشلا لاق كل ٌتلفاماهيف
 هق »ع ص

 دول قانعأ الاو فئاوطلا نب م د مهني ىرصبلا عقبالك

 ١ ىرصتدب رب

 ا لوقت © ف ا ا 1 ناكمس الك ىلاةذ 0

 ةسجت ىلعن اكو اغلأءرخ تاك مسالك كلذكو ُْ رك 5 1 ةرقفو ىداب ىداي فو ىرابح

 1 ظ وما رم ٌتلقول لاق و ةدابزلا ةلزاسم املعج ارض لاسقف كام نع سنو تاس فرعا

 ١ ْ د هوا ذهول تالا تلو قلب لس فاو زاح مو راسل

 و ةدت ,ازهيف فال اامنيد واعباراذه نع ىوس 5 راك م ولوق' 0 1 اعلا اغإ

 000070017 ىراش ةلزنعا ما ناك اذا ف رحلات نمناك امله نأ الا زج ل لمح

 نون )01 لو رك فلوتت تاك دع د فرملا سف:نمىذلانيب ودئازلا

 امناو ناب )0 عززت هدا تذزخأ واذ لت ناف ةماكلا سفن نموهامى رك ىرعف

 هتمهفلأامةنْزب مسالا ىف اعبارناك نيح هن الفذحلا |ادعاصف فرحأ 4 ىلع ناك اماومزلأ

 ناكدد_ءلارثك اًلفه_سف:نمهفلأتءاك اممففذ_طلازاعو ادجه_ففَذملاناك

 ناك القئ مسالادادزااذا» ىلو الا ةلزْملا قهوةذح نأ مهمالكن مناك ذا .امزال ف ذسلا
 ناك انورصمدودمملامأو ناريبغت عمتج اع ناد رفد ناي مزلا فذ

 فو 8 ا فك اوقكلذو 0 رادع فورس هريغوأ
> 5 2 

 اًسحناكو 4 2 ان مسالارخ آ [ نأكلذو عوار وعم اروعمفو والتر ءالم رح

 كلاس فن نمىتلارخاو الكون ارفءَّزَو نامالسةلزنسع راص عفرلاو بصنلا و رجلا هلي

 اهناو ىرصرخآ ةلزغمب نوني ىّر عمرخا راصاك اذكه ترادذ باسهاوماحر حو
 - هس < 42 - 7

 ءاناوفذح اك اهوفذ ف عفرالو سصنالو رج اهلَخ دالة مامن "الى الا فذ ىلعاو رع

 ةنكاسلاءاملا اوفذ_>اكو كرحتملاةوقل اد نيتك تمنآ املا تناكولو ةفسنحو ةعيبر

 ةسذلان نيرخاب ا, فدشنأو +

 مدولا قانعالاو فن او طلان ءماا م يرسل مهام 1

 لاقياك ىور صب اال اقر ومادام دم ىهوىرصب لا بوستموهوىرصنلا هلوقؤدهاث |

 ! ف اوطلاورصبب عبطافي--ىرصبلادارأو فيسلا مهف لعأف اومن اموقفصو »+ ىولمح لمح ىف

 7 اهم هءقونمهقانعأب ف يسل ا عقو همشفاهناد ”ىلاولدلا قارعام د ثةرومسمذولاوجاوملا
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 1 (00/9 4 هنن ا

ضأ ب االاءذ- هو اضوعةءفاضالا ىءاب اواعجامتافهسل اتفضأث يح نامت ن نم
 نهذ:فع

 يخل ا علا ع و رس

 6. 5 22 «ه ا كيو . 5 51 - و مد

 زيح نأ هل صن وهف كإذك ه-تلعحناو فرحأ هجن هك ىلطغمو كرم

 دو») ىو

 هنير له>و لو اوفرح ةلزتعنوذلا ل_ء> ناف نوح كب اجا ىودسبعئىدبعف

 أ

 لعع و هفرمدل َن أل معد مدعم ةنز ىلع شؤم مسان السرى سنإ4 شفوية ْ

 قارح لوقي نمم-منموىوارح لوقب نميرعلا نةءارحو فو رصملاامأف هريغو رعشلا ||

 ةزمهلافذكال |

 0 ى. تنل . 2 كا 3 / 57 2 5-6 3 4 1

 ياا 4 ملي دب اوقر ثم هرههلاناكمواولا ]ل د4_بوْئدهنمفذحالنأ هيلا

 3 -ء ا لذ كاس

 ىراكور 1 فورا داي زف كلوت كلذو هل الل وفرحلا ا 1

 )َ رابخلا هلاح ىلع هك رود درلافت هرمدو 0 اود درنأب : نهتامال تففخ ىلا ْ 1

 030 م. 3 : 5 ََ او ّ 6 - 2 كا ً - 2 9 مد ده 5 و 8 -” 1 8

 الهفلاد تاف ىب :رعتاذلك؟ ىودغد غب رعلا تاافأك ىودي ديس 0

 اًدغنودب ر اودع :

 يت

 ا اذم.نو رس اف مجاخ اية هان اءاهّثةاعاك ةبقاعمهدلهاسعأق ع اك ملك ع حا

 || ىلاعت هللا ءاشناةريثك عضاوم فنك اسال تسل ةوق ؛ ”درمقلل ىرتدو تملا فورمللاهذهىلع |

 ا 2-2 3 3 ه < و 85 -ٍ 5--

 ٍ ةلزنع ىدمنأ سنو م-ءزو ىراسع فك درك هدد رج الل مث-وأ تارئلاوهو رعستع ىلا تفضأوأ و

 ١ ءانبف رت كلذكورهاط نك اسف رحتةزغ ءىلوأ الانوذا اهذهف لح اوفرك معدملا 3 ١
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 |١ ةفاضالاف ب هل لفوأ ناكددعلار يشك نيوذتلاو)خدالدودم سا لك ىلاةفاضالاباءاذهب

 ْ هد م وهمالّت هذ نيف 1 ىلعمسسا لك نأولعا © نفر 1 |تاشب ىلا ةفاضالا با ءاذهؤلا !

 ْ ىع هنكرتتنسشنإ ارامخلابهمف كنف ل عدو ألد ةر الع ةدلصأ نك ءانإ : عجلا قال اول صالاىلا

 ا|كدرَتف ريخأ 7 ةفاضالا اولعسق هنمفذحامهملاتددرف در ذ هن هرغتئشنا و همأ افيضتن أل بقهئانب

 ا نيف ردا تاشباو ريغ مهم الك نما ذناك انإف ةفمنحو َة هع ران وةك فلأوك فذكفريغت : ١

 ْ ءامسأ ام“ الّدرلانيفرحلاتانيريسغتراصاغتاو رايت اباهكرتوت مح فلآ فذ حف ترص 3

 : تطل تاماللا در ىلع ةفاضالا توقف نفرح نم لعمل نوكالد وهج "1

 ْ ديافو ىدمدف .مهاوقكلدنخ تاع دالوةكاذو دد_ءلارثك نيح فراس فن نموهام

 |١ كس 1 - رمل نم انو قب كلذ ىلع ل دس لع قام ممدح اوك 1 دياجتاو َىودَع اولا ظ 3

 ولو هلوق)
 : ريع ىلا تفحأ

 ءاملا طقستمل ىأ (جلا

 امتاو ةعمب رؤتطقساك

 دق هنأ ادب هب و.سدارأ

 نم عنب هوق كرخلل نوكي

 ىذلا عضوملافهفذح
 نكاسلا هيف طقس

 فارقس ها



 زو الو هلوف)
 (لا لبق نماذالا

 در بح واعاىدعد

 دق ةيسنلاابارانال يهاذلا :

0 

 ىود.دب قكلومك ةمندن :

 ل وعن كنأ وق 0 و

 تب وقانلق تامدو ناذن

 دال در لع همسنلا

 نمك :وفأ تراص ةينمتلا

 املف درلا بان ىؤفةدثتلا

 فاذا فرط ةشقنلا تدر
 ' ةمسنلا تناكح

 هأ كلذ ىلوأ

 ارتدت

8 

 نطل
 (ليوظ) رعاشلا لاق

 | مقالْبوُدَعو اهوأد موناهب د ااه اواي دلك سانا

 لل اوجتر نأ نودب ريال مهواوةلاماوقاسأ مهن" ال لَ عاجل مفأوُعف أى هاسغاو ديأ مهلوق ١

 لف هنماوذ حام مالا ده اوديزينأ اودارأ ممن ال هيف ناك ىذلا لحل بارعالا فرح نم

 فورملاز :رمافرحاو ذذلاونوكيل ممنأاك اوغيضي نأ لبق ءيفناك أيش هنماوج رغأ اوديرب

 0 باف مهل وقاضنأ كلذنمو فدح طول“ لا 0 ريف باملااذنم

 1 ظ هافشلو:كنأى الأ ءاهلا ةفستنمّماللا نأ الهلا تاجا 4 هَفَسو يشف

 ذأ عجلا فو ُ :رترفصتلا ق لوقت مالان هل و رحرح فلوقنو رخصتلا فّدَمََشسو

 ١ فيعضتلاةبهارك تنكس ااو يرش د ا ماا و ذاع

 1 ل1 نوب تسد تفاوافاك فسعضتلا نماهن ال رفرف فاولاك معارتال أ ءوانيداعبف

 ظ 1 م رادتاعيف فيعصتلا

 فو عوف شا اوقكلذو عد ٌدرلاالا نيف 1 اتا نم هيف 1
 5 وح حأ

 لصالاىلا ن نوتامالت يهذ ىتلانيفر 1 اتانننِمَدرتْل آل مق نه اذالا ازودالو قوس و

 نأ ةفاضالام للص الا ةينثتلا تج رخأالف ءاتلا عما ىفال و ةينثتلا فهل صأح رخالام

 ةراذاف ءاتلان ه عج ىفالو هتءنثتىفهمالج رخالامفرلا ىلءىوقت تناك ذالصأ الاب رت

 ١ لك لو ران لوقو . برعلا نمنأ اور كوقالاقشاك ئ :ىففعضالاف

 5 ةسنقتلا هذ را اوك لاه اذ لعف نف 3 *الا 0-2 رهف ناوتهلو قب 5 تين ثدههو

 1 ١ 0 ىونستلَ د اوعصلوقب وٌتدن ا 0 .عسملاو

 0 ١ لاق ريل ءاهلا تان ا هس ل عجن مو امهوق ةوخأ وت فدل _ءلا ىهانيهتلاءلاو

 ا
 سلال وق ىلع ىو وضع ةَضعف لوقتو 8-5 و همس لوف و 0 |زمع ف ا

 ف ةرح !تامىل تقابل حلا و دع

 مقالب اود_ةواهول> عونا د اهلهاو رادلاك الا ساااامو

 اذان ىناثل ا ناكساب ودغ .إصأ ادغنأ ىلع طفلا 'اذ ملال د سالاو لصالا ىع هئان .واودغ هلوقفدهاشلا

 ترف ف قدا ادعت كر د الو رس الل كرت لادلا كلان وده يق هنم لفوذج ل ادر و هملأ بسن

 || رايدلاكقرفتوعاقحاو رشوريخنممهلاو>أ فالتخا فسانلالوقي د لصالاىلادرلاو بسلا كاد ىلع
 عقلباهدح اوةريسختلا هيلاخلا مقالمل او مهنمرفقت سموا اهأ اهرمصد ع



 يا

(65) 
 تت م#هسوح ى س ا 2ق هم ي

 امزاهللا عطقتت اوضعو 7 . مز "0 منامي رطاذه

 تفضأ اذاو كاذاولافاذا ةفقتةرالج اهلا تان نيا در ردعلان مو

 لقنمل_لخلال اوق ساما اذوسامةاا ىلع نوك. نأ د :وحآتلفَتدكالا

 ةفاضالاف لص الاىلاَتددر و ءاهلا فذ ثدنأتلاءاتَتفذح هانا لشنأ

 تنك عجب ف لوقي نمبر علا نمانعممو لص الاىلا هدر ىهوماهلا فذ 216 هفذت

 0 ول) رعاشلا لاق ٌتاوُنع

 عساتسم اهلك تاون ىلع « ىو قاف رانا ىنأ 'ء

 ساق سرت الرش تأةناع رهف ا

 هلاح ىلعةفاضالا ىفهتكر تتش ناف 4 نيفو ا تاني نمدئاو لا همفامىل ةفاضالا باراذه)و | ا
 تاراجار كاز #الا قلنا امتددرودل اولا تفذ_- تئشن او فمضت نأ ل يق 1

 8. 8. . . هز- هرءإ ٠ ء 5 5 34 ع 1 3

 كل ل ا تلقاها ىلعهتكرئاذاف هاو ناتو نانثاو ||

 تاقف#إص أ ىلا هتددرو مسالا ف ىتلا دئاوزلا تفذ_حتئشناو 1 ورعانآتأس نو ||
 ساس كام م

 هام "الل كنأىرئال ا ءاهاهمالت" الءاهلاب تساف تدحاماو 8 ىوسبو كوم“ |

 م دعع |[

 سراف ءانأ ىلا فاضأ اذامهضعبتإ لوقب ناك باطلاءانأ كلذ ىبدصتو ريتا قدمو
0 

 - و هه

 نيذلا امأو 3 كرام هلاح ىلع هك رتيف ىرانولوقن م أ م_عزورعاب آنأ سنو معزو تلال أ

 َّت ؛وقاذرا لاب زفت هئاوزلاا كت احر كالا ل دئاوزلااوفذح | 1

 كب 53 مس دي رب جب بج جدع وحج جم جج هن 0 ع ب

 اونوكلو اضوعةرامراصف درلا ىلءاهتو ةلدئاوْرلا فذح ىلعّتي وقامناو ٍمدفتدرلا ىلع

 ةمسنلاباونأ نم رح ؟باىفددنأو 0 ١

 امزاهالا عطقت تاوضعو داب عر املاعْرَأب قيرط اذه

 بسن اذاةلالستعالاتاود نماهتاومالل اةفوذحم ا منا لعاذ_هلدف تاوضع ىلع ةمضع عمج ىف ا 1

 تءدمج اذه ىعوىهضعاهملا بذل فلوقيفءاهاهنم فوذدملا لعحب نم مهنموىوضع لقا ذه ىلع اهلا 1 ْ

 هانكعلا ٠ نم هلى>امنيب .قيرطلا اذه قزاسنملوق» « ةلوشحاوو مو مخل ارعن 0 ممل ال ءاهلا ١

 لصأ ف هغضم ىهو#مزهل عسج مزاهللاوضعاذا عزي مزاومْزأب مزأ لاقي ضعبوْزَأ ىدمو ةمقد هريس ىذأت أ

 باملاقدشنأو ب كنحلا ْ

 عساتتماهلك تا تاونهىلع #« ىنلموىنافج دقرازننناىرأ ش

 فوذأ ادر 0 اهلاسسن اذاةلالّتعالا تاوذ نم اهنأ ًاىلعاذ_هلدةواولا, تاونه ىلع ةنهعمج قدهاشلا 1

 ةحبقلا لاعفالا تاونغاون:هحول ا قهضعهلزنع ىهف ذل ا فاهدرءاه فوذخ المح نمو ىونهلاف ُ |

 عباتتموعع وهوءايلا عب اتتمىور و قءاسا ع.دانتدعب ى»طقو فافحدقىأ :

 (( ىلط هوبس - ) ١9



 ظ شالا

 . (|| لو ةرلااومزلأ ا شاوفذج اذافدب لالخ فرملا نم بهذاماوةردق مال اودربالو اونذحل |
 لب" الانم سلام فذ ح ىلعىوةلص .الاذر ىلع ىوقا ذاهن ال «_يفدئازلاو اودربلاونوكب

 م 000 برايل ةفاضالا نعل لجلب ب 1 ال

 0 ا نأف هلو تسل
 ١ 1 | ا ب او ضوعدن القرن نشات الف تفذح اذا نأ ( حل ارئاح َّت ٌُ

 1 كنافٌتْشاَمأو امزال ٌصوعلا ناك هنمهتصقنوأسشهنمَتفذح اذاف ندد فنك كا اوأ| لاةففاريسسلا هريسق
 ل واو لاو الل لل لاا ل : عرج االهف لئاق لام تاف
 1 هاتان عملا ف تشتالاك ةفاضالا ف تدئتال ثدناثلل ىتااءانلا هذه نأ ل بق نم ىونب لوقت نفى تلاةينسالاو

 نعساو-1لاناف تاوخا
 رك 3| ىفاولاث ممن كلذ

 ىبهسف اووي مو نوُس

 ملف ىقباوأ ىوشاولاهاعا
 ذا فذ + اىلعو

 َِت , رفعمانو ةنم_-؟اك مسالا ىفةدايز تنكواوفذ_>املف ثينأتلاءاجباهو مش مم ال كلذو

 : طق نا نة: اهانلعج اهل تامّوكم ل ءالاىلا 4_-مومذم نك 7

 ! اقدر ةينما وم لأ فاقَنوف تافاكنلا فخ لوقينأهل ىغضشهناف ٌتاَمحلق اكن ٌْر 5

 | اهي نم رسوب سرنا دس رقاب الو ّدرلا ىلءاتول ةفاضالا

شنب و ُّ 7 وو 0 وقد نان نواتلك كلذكو
ا هل اى دويل |وةمق س :واَمأو 011 ”نا

 

 ؛ لاقيت لاق نم نأ ل دلدام ءرو دن الا 00 هان ىرسهف لصو اذا هن از مف لوشن ىل-عه وقةفاضالا تناك

 | ىولكل وم هلوقو) ف ذحلا
 ظ لبابا لمداهلص أ اهناو نام نأ لمارو دحأ هلوقبالاذ هو ىتدمو تنك ةيسنلا ىفاولافاغنا(ىونثو

 ع لا وتتا الث بف ل .دوتدع فلوقلاف يال بعت لدأن الىونت نينثالاىا

 7 ا مك ركل كار ناس
 1 0 أو تلين رم ف 0 6 ءادلاناكماو ا 171 هد_داد نطينالت ات تر لا لوقو 01 امغاو تح "ل لا ةلح 0 ءادلا ١ ١ هذ امل -_--أ دا ) 4 /

 1 ل مقا لف هاو تنل ص أ نأ م عزو اها المت 2 ى ءاملا مسك نأ اك كلذ

 8 و و لعق عمج 495 ساو معزام دريس ضع 1 0 2 و لوح امن لما نك | لوقت ا000 ا دو عاتق علا ضعت لوقو سكأو كا او كوشأ || 0 1 د أ لكك طد ال تِفد

 | آس انك هنآ ةفاضالا يفءانلا هلت نم كعنمامتاو ل ها ذل

 ءميو 5

 || َلَمَتْسْنا ناو دوَُحِبرعلا سعبلوقئلذ وعادي لكفاهلصا ٌتدنأ كو يع

 ّ | هد "الملا كان هزل نان و اضيأكلدءاوكفف نو: .اولاق م نبا مسه وقو هسالو ل

2 

َ 
 | ظ اول اوقي سب رعلال اوق اذ ىلع ثآديهنأف لعفوأ لف هلعل ل بقت اق ةنماكات ىلعتادي

| 

 | ل اهل أءامسالا نما تان اوكو 0 اذهنءات :انيت الافا ولاه و د اعلم

! 

]0 

 دك 'الاباهتت )و ءاهد "ال١ نماه در "طن ةهلزخ_ءاهلع نيسعل د ريمان د 1 نيعلا
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 انك اأو نكستم مدان تسمو تلا كرمت ع“ الا قدس ثلا ذك عاذأ

 تيارا مو ءاعم أالادسحاواّعك ًالكف 1 , وأ الك مسهلوف ةاهتمعك رمت لعل ٍ

 ةركسن لو ريصن ادبناه ىتمتا ثينأت فلآ فل الاله هلا كتم

 نابتساو لح وأ لءفرإ م[ ناكص و تنب لثمن هاج لون ىرش قفا ولات صمتلا ترا و ْ ْ

 ىفتيثدق سدا ىلا فيسضت كن اك يملا “لرتم ةفاضالا فن اكل ل هو أ لب هفدلص نأكل ا

 تناصتك را اود ةرتاهناغنيفرح ىلع مالكلا | ل

 دعب ةفاضال اىءاي دلتا النا الفذخام ين هيف نكررلامسا ةفاضالا ىدا تقل أن اكق |

 أش ةفاضالافهنم فذ مسا ّلكو ميد :

 ناك .هن”النافرس لص نم هذد_هفمئاضأو ءامسأو وولي كلب قثنك اهلقث كنك

 0 5 ا يارس ما

 كد رغلا) 2 فلانا 0 ١ (ليوط)

 0 د ا. مافات أ
 كك :

 ها 00 8 اًدىلاةفاضالا ٌكاَذك و فاشمونغاملا ناك اذا 2-0-0

 قز رفاةبنلانمرح [بايفدشنأو *

 ماحر دشأىواعلا حيانلا ىلع د امس وقنم "ققاثفنامه 0 7 7

 فاك خا لاا نال فرعي الاد وة تار هلدب ىهىبلا مماونو اولا نيب هنتجوامبي وق ةوفؤدماشلا : 3

 لمتحو ظاتخاو نسأذا هلوق نمل ع> واذ هققدْر رفلا طاغدقو امهند عقلا ىركمالالاوؤل 00 00|

 لاقف هتماقوذخ همهونامدرف مةوااتك ل القال أت اوذ نم همال تفذ خانم حشو نفرح ىلعاف ىأرامل نوك نأ |[

 همجنارم اك اهلا لعجاوذ فقع نمىواغاعيانلايداروامهملازعشلا ع رن هنقوقن م نيرغاشتغصو" عامم وق 000

 ةرح ل اعرااو ل ماها 0
 وصمم 7177002217712 7271107 7-70 2221001571903: ص 2 صم

 ا اهتلعح اذافمان ةفاضالا ل قهسف نك : مااا اك ةفاضالا سيل عج نمو مسالا

 لاقت ناو د طلاق
 (لاع لك ىلاع ىو5

 ناكو ناؤخ ألاف ثم
 نكون دربملا سانعلاوأ
 هدر نأ هقذن 2 لهن

 هؤف لص الاو- لص الاىلا

 قهلو-فو) ىهوفلوعيف
 لاق (امهي وقنمثددلا

 هننتلا فو اولارعاشلا در

 دزيانعا واهتملدب .مملا و

 ةدوخوماهلأ كو اولا هداف

 اهلذن دوسحت ولة ماك- لاف

 ةرو رشلا فركش الهال ق

 دن زاسعنرهن الك اذ دم
 نم فرح هةملكلا ىلع

 همق دوحو هوهام ظفل

 فيكف نحو نظف وةك || ع

 كلذلف واولاوش مذ
 هأ اهدر



 امأو هلو فق)
 تالىلا هفاضالا

 ىررعلا و تاللانم

 ىعب(الدعام اهدقكناف

 كن الك لذو قاللو هن

 نم نال ءاتا فد

 <« بلع فعي نمسانلا
 هانتلاب اهلصد وءال ل اوقف

 فذحت ثدن ألا ءاهكرادف

 ىردالوال جسفةبسنلا ىف

 هلو ةىلعهنميهاذلاام

 سنح نمرخ 1فرحدي زف
 فلالا وهو ىناثلا فرحلا
 نالوقب نمسانلا نمو

 هلصأناوءاهدنم بهاذلا

 هومعنيَدلاموقلا نال ةهال
 اهوذختا يذلا مه كالذي

 بحاأالو اهود.عو ةهل آ

 انسه قولا
 هيلاةمستلاو

 قارهس ها

)84( 
 || نيتفلا, تءاماك ةصقفلاو فلالا, تءاجءاهلا نأآلا ىذ ىلا فمضت لن "اكفءاهلا تفذ>

 تقم اذاو مو هلاح ىلع هعدّتفأي ف« نم برعلاريسغتنأآلا ديوس الاق ةأ ما ف

 فيستا 0 رداد رافال الو ق ىلا فيضتاهغان ًاكفدي زوو هسا لجرللا

 نوملكتب كاذك ىواشفءاشىلاةسفاضالا م و امءاهفدر ذأ انام ل 1

 . (لبوط)
5 1 

 ٍيمأو سوقي ودع ادَعاماذا 031 ةمامدهيلع اعوان تلف
 ري 0

 1 قراطعتلفاك واش تلق تش هما الس ماما و عمت رحجأال_-رديتمم»ناو

 3 أد در هاشتاق ةاشىلاتةضأ اذاو سامقلا الحره, تمساذا فمقتوة دب رف لوقناك

 فزع ةئل عت نأ تدرأامناو هيوم لوفتكنأى رئالأ هاهلا ا لا

 ىلا ةفاضالاامأو كاذكر فحل ىفهنأأ5 هن نموها« ه.ىلوأوه ئثدتورلفءاسمسالا

 داو لك ناك اذا كوول سا امساتناك اذاالَدَمك اهَدَككناف ىّرعلاو تالا نم تال

 0 ل رهذ لملداهل سدا ىلااههامشأو فورااهذ_عف امساامهنم

 ظ نأآلا نب كلذ ىلع نك اس ظسو الاف رخ اف فعاضن و هيفوهام لمه تمس هذام لعت

 اوكرصصل اوفوكب ل_فةدئاز ةكر لان ال هيىلوأ اكسال اراصو ند هنت لعل دحت

 ا لق لعضو 00 لل اوكي مهنأاك تنثبالا

 ا لعبت قواملاف ىواطلافن هو هلاح ىلعهعدت قافماعولا ةفاضالاأو لغفوأ لعتوأ

 ١ قرشا لوفت سايقلا ىلعفئرشا لا ةسفاضالامأو 0 هوي ىواشو اة

 1 قالظنالك وهن ضوءبانهه فا "الا سدلو نيفرسحلا تاس نم سدل هنأ الرا اه ريو

 1 ىلا اكل ل كن تلال فرحا لوفت تخف ذأ يما ىلا تفل نأو لج روس

 1 سدقلا يرافق اولا دفو ةئاغتل|تلقاذا ةناغتم ىلا ةفاضالاك اذىف ةفاضالاف

 داشودو

 ٠١ مهسأوسوقيودخبادغاماذا  ةمامدهيلعىواشتسلف 2 باملافدشنأو +
 در هنأ ال ىئاطعو ناسك لوقا ٌقاشل وق. نأهحولاناكوءاثلا ىلا ب وسن: ءوهو ىواش هلوتؤفدها ثا ١

 نملوق ىلع هلمخ ماللا لتعم هنا ىلع كلذ لدفءاشلا فىوشل انولوقن مهن الواولا اهلصأو لصالا ىلا مهلا

 00 اب رتلا دارطلا ناب تنل *ىواسك لوقفءاس < قةزمهلالدس

 رظنملاةراقحةمامدلاو اهنل اوبرح

4 1 
١ 



 (45) ظ ظ اين
 |0000 ا لل للا

 تاتتفضأ اذاقةنزوَةدسعكلذو ينبت راتني وسيف عدا ةلاسلا اا 1
 مزلمام ع مزلد ل ثرهطول اهم ' الةفاضال اىءانن 00 اهدعلهل_صأىلاةفاضالا هدر الو فزوئدعا 7

 نمس لأب شمالاادسعب قيود لوقنالو اهيلعءاملا ع وقولريمغتلا نم ترسهظوماللا 2

 مسالا قلن نأ جالو ءاغلا رت ةدمعو لوقت كن اىرتالأ ريغ_هتلا كلذ ىلع كدب ف

 ىلالدسالو ريسقلا ىف كلذ لعفتلاك ةفاضالاف فر-طلا سفن نمىلوأ اهلعضفةدئاز || ٠

 ةفاضالا ىف اودراك هثامالٌتيهذام ضعي ةينثتلاو ءانلاب اا اهدعيلءافلار ظ 3

 ةفاضالا نأ ىلءلمادافذهف تآانلا : ع..هلب|ىفادود رم هّضعب امل ءاشلا ةفاضالا فاودرولسف ظ 1

 ولو زم )فرح ارخأ [ىفءافلا عض َتلقناف هانا : عملاق 4 ضءداوّدرب رب ثيح وقتال : ا ١

 لكباواح مهارتالا ٌترغصاذاةماكل الأ ىفامالتناك اذاءام ءلاو اولا عضت نأ زاد انزاج أ 1

 كلذ فال لاق لعب ىثونادحأ ل_هّئالو سنون لوقاذكو هايتس الل .

 ّتك رئانإف ىوَمَدلاماذا بما نكسلاك نيسعلا نكس ىوشو ةّبشيلا ةفاضالافلوقنو َ

معد اتق انهغواولا تعلو ىوصم رجم ْتجاهلاح ىلع ةرسكلا َ
 

 ةيسشامتاو برعلامالك ىف 0 "الا لائم لع رخلا تلعح كن ال ءامس الاهيسشيلامسا

 ةبثولاوةبحولا فاوفذ < ملاك واولا اوفذ < مدل_ةةءامسالا هذه نمئمناك 0 ء|

 روسكم ناك اهفةرسكل | 0-0 هقلاءاشن اهيا كلذ ناب, ىرتسو اههابنآوةدَو

 اوذذف ةواهاصأو هش ودع .ءواهلصأوةدع ءو2 كلذو ءافلااوفذح وتانبعلا ىلع

 ْ ”[متاوخأكلذكونيعلا ىلعاهت 7 اوحرطو

 ديس ركنا كر ر "الاامهادح هك منبءايمرخآ آفومعساك ىلاةفاضالا باي

 براقتلةك ٌرصملاَتفذسو ةنك اس !اءاملا تك رتاذهنمئشىلاتفضأاذاف 7-3 ريس

 تااونوت راقتوت آ ايلاترثكصالف مسالارخ [ىف ىتلاوءاسلا ىف ىتاا: كلا عمت ْ

 مدع وه ل ردا قدح ناو اوفذ ف وولئتسا لادلاو هيلا فىتلا تارسكلا ١

 براقت عماهيلعف رح نوكمالىتلا تاكر خلا نم.فىلاو:ءامناكل نك اسلا اوفذحول مهنأ ١
 نءاوزغاووكي ف تاكر تملا هذه مهتيهاركل يسأل ثم لقنلا ىفنيترمسكل و , ايلا | :

 هو 5 هرو 58 هد
 كلذكو دو ىوجو ىدسأو هوهنم مهمالك ىفّلقأوهو هلم قتلا فوه ءيمىلالقثلا |

 اهيلبىرخالا فامهادح | ةبّعدمنآ انام الامه روت سوديسلال و ب برعلا لوقت | 1

 لوقتو هلوق)
 همشىلا ةفاضالا ف

 نأ عد (ملا ىوشو

 همالثاك ام. درلامد-ع

 تناك اذاامأو اصدص ارح
 ىوشو و ةثدرلا بصق ءاب

 ترقلأ ةمشوهلدأو ةسشىف
 اهد_عبام ىلعواولاةرسسك

 دق ىلع ه فلان ال فذ>و

 اودرفواولا فذ لتعا

 هد هس نمرددملاف ةلعلا

 ةحوجفمتناكولوواولا ةرمدك

 ةسبحبولاو ةيثولك لعت
 فدع ةينو انامل
 مسالا قف ةبسسنال ءاهلا
 اهتم ىنادلا نيف رح ىلع

 ةدان زبحو-نيأ فرح

 كالذل ىلوأ تاك ذ فرح

 وهو «نمر_هذام درنأ

 تجرمواولا

 معءقانلقام نيثلا

 ناكو ى وشو ىوع سو [ د

 ىكاةهملكلادرب سفخحالا

 ةيسنلاىف لوقمناهلصأ

 ةمسنلاىفلاقأك ىسو

 ىبط ةيبظو ىجةيجوللا
 7 ويس لوس قر

 رجقا ىلوأ

 ق اريسسلا



 اذاو هلوق)

 متمهه ىلا تةسضأ

 ىئأ ) ملا ىممهمتلق

 | انالاسشفدذخالف
 لءقىلا ءاملاانةذ_حنا

 | دسأ لشمممسهم هراص مما

 اهفذحه لا انئفضأ اذاف

 هبالالخا كلذ ريصيفءابلا

 | اذالحرلاءوهنم ذونأم

 هانرغصاذاف موهموهف مان

 هاب لسخدن مث ني واولا
 1 و

 | اًمتهعامت الءانواولاتل تو
 نم نو عدو مي ريض

 رشف رع سل فوك 2

 لوس ناك منهم

 هأ 2 ريق سس

 نم اصنلم

 ىفاريسلا

 1 هكدا 1 ايلا تركت اوفا اذاف ةفاضالاريغفت آ ايلانذفنوفذعامم مهو مسال ارخآ '

 1 د رى و- ىدس د

 || نيوتن نه تيمون نماف ءاا اوقد- 2 نأ مه قت اوم :رآ كفو رسل

 0 | لؤنةةةفاضالامغف ا ذافذخلاالا نكي تف ضأ اذاف ئطوببَطو

 1 | سايقلا ناكو يتمطن ءارارخالا طاولات م انءارأالو لا تفضالذ ُئيْموعدْيَس ا

 1 ىفاواقاك اذ_ه ىلع مسالااونو ءاسملا ناك فا ال ولعيمنكلا ىتطاهردةنو يآ

 ٍ 000 7ىلاءاملاتفذادح نإكن' 1 ىعبفم تلق للا ُقانَرَ رمش 7

 1 اذاماهنأك للك ندع قرشا قعاو هدمغلا ووكر : لقى وم وقد َىدْبس لكلا ٍ

 ْ | ىتترتت افوحاوفطنس نأ ىلااوخاتح واوا اوف حول م" الرا اود لذ اورقح

 1 ءاشنا هياتم هارتسوا ءاملا ف ذحو اذ قهنلع اولمدنأ اوه 0

 ةذكشملاءاملاو ةماك طارح و9 نيبتاصتو رين ابك هرم نألا مذاءاناا هذه 3 رثتاكف هللا

 7 ا طوع امن وكاس هك 7 مونلع فخ 1 3 00

 00 موهمريغصت وشو
 ناكاذفاههوحضو نال نول كاوق ذو ع ةينتلاو عملا اند ازا هثهتل امانا ذهب

 ١ هن الءاملاو نوئلاو فلالاونوملاو واولانيئدت
 1 نونلاتدثتآلهن' الودا ارسعإ فرحا “ الئأنلا تع قتف نازحتو نايسنو ناعف رمغسالا فن وكمال

 ْ | نملاتنمو ىلسمو سر كلوقكلذو اغمالان اتش الواعماندن :زاممالاهائفامهذاذا ||
 4-52 ما همسي - ه© 87 لل

 ١] 0 قرمشقو ربي لنبات ًارؤنؤيس هذهو نب رسنق ب مأرو توريستق هذه برعلا ْ
3 - 

 دئازلاتفذح هيلا تفضأف لجر مسااذه نم“ ث

 هاو © 9

 يضر خرم 0 0 را اذههيشأأم

 ا هل ا ٠

 اهوا نتخ م : نع يششعبا «ايلاورتتا ربألاءتاناعف لوب
 دمت تس
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 اه وهما ةفاضال اف نيمو هوا موا و 0 عمو عميلمتقل كاذكف |

 -2 "1 | ب

 قوم تلق تدشن اوى تحل ةفاضالاو بارعالاف أ

 تاك يب ادحاوامسا الع فرح الا لا امهدحأم مشينا نيممالاولا ةضاض ا باباذسهإو |
4 

 م هلم 5

 تومرمضح هلْ ل ال ىلطو كرم ءاهلا تاك امسهنمرخ ' الاتش لرمي يللا ١

 م نمل اوقىفب برك ادسعمو رع «<مو ف 2 الام وف فرص انمق اذاني دسقو ||

 ءاقلإ ىف فاضملا لزج راصو باب ااه _بساذكيف يتوعد تم تافَتضااذافتسُي ||

 فاضملا تأ لو'الا فدا هزي سدلو رخ الاىلا امه دحأ م منيت مناك ثيحامهدحأ 1

 اد اوامس| الع نيد نم مىهىبلاءام_ثالانمءىع و فاضملالَو الا ىف ةداب زب يدل بلا ْ ا

 ةيناعهندعدحا او مسا ئحلو ف ةرجأ ة_نامدنا الإ ىداب او حت د اولا هانم ىلع نوكيالام 1

 0 تيساسأ

 هنأك اذهىفام تاكر تملا نم هنّدعبالو هيف تلاويد->او سا نكيملو َرفَبَرْع سوو فرع ا

 ْ رع مد و رفع بجاصو د حاولا هلام ىلعن وكيالام هيلا فاضملاو فابضملا فد ىجيدق ا

 قهبشأاذا ”وثلإك “ىلا اواعسيتأ ب رعلا مالك ن هلاثمىلعد بج اولا نوكيال انهو هو |[ ا

 ةفاضإلا نع هيأ ماض اونا أوتي عرداواماك رش اواتو عضاولا شعب |
| 

| 
1 

2 

 َ نتن فى تلق تئشناو نبا ف وتلا نملوف ف ودل لافت اهمسالخريملا

 2 هد 6-2-2 0 ا

 هس ق ردع توشك نون لان د رمدمع ه.شتفن رع نودع 0 6 و اى |تاق

 اهلا فاضد الو فاضتالفد عال ىتلارسم عا ةاامأو ءاهلا رك رمسع

 ةفاضالا فنمسالا دح آف ذح نمدءالهنأ معاد يب ءامسالا ن مفاضملا قاتناشال بانه |

 همو 2 0 ل فذسياممنق يمنا وعزا َ

9 0 

 تدرأو بالا ىثننأد :ريلاذاَني رن و , لدالايتتنأد رتتنأو نس نا ا

 35 عار 2 اردت اوالاهنمفَّذ_كاماَمأف مالادرف در ة:هفاضالإف نيل 9 ,رسب هبيتنأ

 نو ديزل ا ءالاى ةفاضالا عمايل عى 0 اقرب دلوقتي ابا ا ْ

 ادافع نسو هلو هءانوفاضملا نوكينأن مالا ج رخالو 44 ةفرهمراص يتاكد ركشأو ا

 ناو هلوبق)

 ) يوي تلقتنش

 دوحأ اذهورع وأ لاف

 ريظنىبمأو ىومأت اقاك

 اذهو ديعسو أ لاق لوالا

 بابلاىف ثوكت نأ هج

 قدا مهم سبق ىذلا

 هام هرخ لق نال ىعع

 ليشساك 2 ا

 ناكو باملا كلذ نم هود

 ىف نا اذهىفلوقندوملا

 فذخن نال ىو نمدوأ
 عامتحال ةريسخالاءاملا

 ةسماج اه عوقوو نيتك اسأأ

 لوسقي ىدلاذ ىحت ىقبسف
 يهاب ىدجا ف د4 ىو

 بحوأ كف لتكف ىحم
 نأميهمىفد ومب

 مزام ال اريسخال ا فدحال

 كاذكف رخ [فدسح

 هبمف مز ام رانختال
 ىوحت وهو نافدح

 قاري ما

 راصتخا
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 || ىتحابلاةنوكيالهنآريسغ عار ايش ذاولعفاك خلا, ةذرعمدواعج م اا
 2-ما 2

 || ىاولام مهارتالأ نالئناكِب رعلا دنع الو ايلا عار براس ورود كك

أك اىركب بالك نب ركبحأ
تقول : لعد نبا ىف اواف

قوم مهد نعت بنكلا 
 نال 

 .ناكولهتلزنع ةفر عم لوالا ناك اذارخ الاباصو نوذعي كلذو مهم الك ف ىرخ هحولا اذه ىلعو 1 طأت ىف ٌكإوق

 | || ةفرعمهنكلو هلا فاضل الف ةرعدال ىذلا مسالا وهفرخ الاهتمفّدكامامأو ادرتمااع || ديعسوأ لاق ( ىطبأت
 0 "0 ا ا 0 ىلااوفاضأ /لئاق لاف نا

 ١ هيلوالا مسالاريصت لروردملا ن ال ادرغماطعناك ولهتلزتعلو الاراصو ديرب 4فرعمراصأك ظ 3 : ل ق

 | 0 : 0 ل ةسئئاهلش دالتل+ل اونل+لا
 5 | سهن٠ وه ء(٠ 9 و 2 هزإ قا-0*ن» .- 5 ٠

 ؛ 5 فاضللابهتمءادا ةف ةرعمربصنأك ةقر 2, كر ان راسص هاد درقملا تلعج ول الدف 0رويم الوبا الو عيمالو

 ١ ىدبءتلقتفض -”فضأاذاف ور عودت رك تامال_عءامم“ الاهذهفسدقلاَو ماو سلا سبع ىلا الو ماك.ىلاىلا فاضت

 : لاف قانمنانمد لع فمواوقز عر ولاَ تاو هعابشأراذهكلذكف وقم 5 0

 ةيسسلا تصخ فيكف
 نماس هسا لعح ا كلذ لفوإو سامتلال فاض اساولا مهنأالا كاترك 0 سام ةلااتأ ا لبد

 َن واعع و رّفعح 2 لردع امسا ةفاضال 0 لن واععدق و سانثثالاةيهاركل راح ن نيكي 1 وسن اث الكلدي ةمسلا

 5 5- 54 5- و 9 : 9 0 3 م 5 5 ُّ

 0 او_عمقرطبساولاقا5 فرعتلاههفورح نمدنوحر رخالورخ 0 ىرثالا هلا بو ةملاريغ

 ليدخل 1 ةرمدءلاريغ ىرمصملا نأ

 ةفوكلاريسغ ىفوكلاو
 مبعد هللاءاشنا ه.انىف كلذ ناس ىرتسو اد_حاو ىت-ءملاناك دا طمس او
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 ىولع نأ اك سامقدس دل اذ قاب رو ىداءاولافاك اذهاولاهاسغا سارقلاباذهسيلو كر رد وأ[ ةفاضالاو عجب اوةينثتلاو

 سامّش. سدا ىولعو و ريغصتلا ورو را مسالا ىلا

 ةازنع رددا|تك رتو تفذح ةءاك لا ىلاتفضأ اذان يي هاكحل ا ىلا ةذاغالا تاءاذه نع مما رخل 0 0 0 21 ا 0 هلاح ءرعمصسالا جب ركك سدأ
 | كو ىطنأت ارش باب ىف كاوق كاذو اهمزلاك فذحلاهمزاثيحَرتَع سنو سْلادَبَعأأ الف نوعا : ا 5 ١ 0 9 ثاكو كلذ ك ناك الف

 بوس ا فورح ضعب
 ضعدرىلاا او.سنهيلا

 ها هل اف ورح

 قاريس

 "|| ىفمدرفُ كذكفادرغملق' الا لعف ْلبقَأ طنا لوقيفدرفي نم برعلا نمنأ كلذ ىلع

 ١ | انعمسو ةئاكح اهنا اردصلاىلاةفاضالا لعد كالذءابشاوالوأو ايو امم كاذكو ةفاضالا
 ظ تونلا ْلّر- ثدحواولاج ركون لا ارتاما د و لوةد نمبر علا نم

 ىلع ةفاضالا عقون كنافادأ عجىلا تفضأ اذان ألعاب معمل اا ةفاضالا باباذ هه

 كنزا عج الايد رتواذاهننرودحاو يراسل اذاهنيقرفيل هيلعرشكا ىادقاو

 ىوتيس راف ءانأ ىف مهلوقاضد أ كلذ نمو أ لكتب بقلب ل نم لج رف برعاالوق

 ل فئاوطاكوهودح اولا ىلا سقف ةيرهدحاو ع اجب را اويد باب رلافا رلاكو

 كلدكو سانلا نمهقر ةلاذن او تلاع ةماعو داعحو مسا ماعا
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 ا

 هَ و

 ناو ىرلو 6# يح تلف عسل ا ىلا تغضأولو دنس تاند جا لالا تفضأو

 مالك ىلع سايقلاوهو لس اكرااوقو ههايشأو از كاذكف قب رعتلقاا ةرعىلاتفضأ || 0

 ةسلاهملان لئيم ءااهملاو نس مهلوف كاْذوَك نأ ليلفتاوعزو ب ررعلا | ٍ ٠

 نأل ىطشر طغر 0 رعى ةفاضالا ى لوقت و دحاولامسا د حاوامغمسيلةعماملاو ْ 3

 تاقارهنىلا ةفاضالا ىف“ ىل-رتلقولو عسملا نعم هيفاك نا را | مرة ره ِ

 سك لهنا ال يان انا ةفاضالا ف لوقتو اذهلاق,ساو ىدحاو مبا ىلاةفاضالا ف ||

 عم ة وشل ا 0 اًةفاضالا فلوقتو رف زنج راصف ناسنإهأ|

 ىلاتعضاناو' ا الا ف تلقاك رت افاراغثا ىلا تفضأولو دحاوةرسك | 1

 نك« 00 لالعفو أل يلعةوأ لول 0 هلدن 3 ئديدابعتلقتيدابع ا ا

 تارع الر نرعلا و نلافحم ناد ,مىوقأاذوف 0 راغزدحاوه

 اذهذىعملااذه لع وردم الفُيِرَعلا لوقت كن اىرتالأ ىنعملا اده ىلعدحاو هل لهن الفار أ 3

 هتكرتد_>اوء يذلا عءااهد>او ىلع 0 'الا هذه نمْئةءاجاذاو هن ل 0

 بالك ىف قاولافو لح رمساارامتأن الئرامتأرامتأ ف اولا م هارئالا هاج آ

 ةفاضالا عقوت نأدي رتالكن الدكر رفلا وتالي ردت تارشال جر تيتسولو فالك َ

 تلاف مث نمو دل راما مهدنبلا اذكاسلافنئأ انني اوةنعهتلأمو دحا رادع 1

 ع عقيد اووهو دلبلاك ىللاو ىلا مس ناسا اك انت الا فدع سون ٠ ا 1

 لج مسا ناك اذا بابشلا ىف اولاقؤ : هقاءانتنا 3 ةيعرتسو لا لعشنؤلا ع 0 8

 راصا "الاف واق و ضن بسع وأ هن رفاعم توع ربامف وطن ع رد ةاعم مرفاعمىف و ناس

 ن 0 ا ناو هتةنرط ريغ ىلع ةفاضالا فاء ناك اذاريصيامبااذهل

 3 وطلافو قاجبة سالب ويطل !فمهاوق2 كلذ نك * هقب ؛ رط ريغان

 3 د هدو 4 --

 ىتح . ديالو ىق رتاقةمل دا وأ ة بقرب تمس ناق كابق راب ةرلا طيلَقلا قونايعللا ةيعللا ٍإ
 00 2ك

 ه2

 قابلا تلف ثيحو بل رول فال تلف تح نورا لة دق ىنعلا نأ كلذو كونو
 اشبك اذ نمو ىلا ذلذاهت سبا ٍجااءرئاطت ى رج كر ارح 1 ةبدلا ليوا وطلا || .
 اذافسقت 0 ىرهد تاق لج مسارات ءجاذاف ئه 5-5 |[ :

 صل دو ب وسجل يصل ١ ١ ميسو هوب جسد وسجم حسا

 0( ل هير 1

 ىرتالأ هوت)
 بسال

 برعلانأ ىمد (لا

 اذ هنم ناكح نم

 ةرمضا2|ناكس نم لميقلا

 مهاغا بارع الاو ةيداملاو

 نمودماا نودكسينيذلا

 ىنعم نكي لف برعلا لئامق

 برسعلاى تعم تارع الا

 ْغ هلوقو) برعالا عج نوكيف

 (حلاد هرم الحر ثم“ و

 همعاىذلا لح رلانأ ديرب

 دحاولاىلادرب التان رمذ

 القدح او هب ىعس عمج هن ال

 لب عدلا كاذدحاوىارب
 اذاو هى طفل ىلا فاضن

 ائفذح هظفاولا انغضأ

 ءارلاو ءاخلاو قىلالا

 ايسنو ةصوعفم
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 ايطنا 3 كلذاتح دوو وقت تلق عدول الق ند ةاوغ

 اذوأ هلوازبْئثبحاصهتاعحاذاكلذو م ةفاضالا ىءاي هيف فذحت ةفاضالانمباباذهإو

 01 ل وك بامشلاباصا كا وق كا ذوآلا«ةنوكجب,امهنافهلاعنْئ:بحاصنوكامامأ د

 0 ااا الل اسوا: يلع 2 ىلا لاحت ستاملو بارع جاعلابحاشاو

 ْ اولافاك ةفاضالاىءاداوقل أ اع رو ىد نأ ن مرثك أ اذو ٌفارمدفرصلا لباعب ىذ-لو

 ْ ئثاذنوكامامأو تانيا اولاكو داو ىل-ءةفاضالااوعقوأتتوُبلاىلاءوف ضأن

 2 اولبان ل لا ىذاو ع رادع رداا ىذا اوق الدو العافذ وكنا هنأق ا ةعنصا سلو

 | علمك 1 محط لاق اللا ىتلو رمان ا اىذل و بشان

 ماتم نالذ 1 تعزو ىتررفف

 اذه ليقاذه نمتلك 7 ا راو تا ا حار

 الو ٌراَعَعَّتلاب-اصاالو هاف هك افلاباصلالو راب ثلا بحاصا لوقتال لن[ ىرتالأ

 (ليوط) 2 ةمرلاوذلاهو لهو ذىأ له 1كاكم لوقت و اع دال عادل

 : #2 لهآ ةءابملا بحر نطعىلا 5

 ُ كاذعأ ذىلعساكد معاط و ةيضارة شي عارفا اغالملخل !لاوو س يرافس هرفلا بحاصا ١ را و

 000( طرت 7 رعاشلالاكو للا ىذا ءاناواقو ماعطوةوسكون ذواّضر

 ظ را
 : ا ا ا ا ا

 هةامال ا|اتناحح ثمح ل و الابد »وهمس شلل-_عبلا تحاصل ّك اغب اولاف 9 بمص ىدم-هأ ىأ

 ةئيطعللهذاضالا ١ هيف فذ ةفاضالا نمسا فدشنأو *

 صان فيصلا نال د :آتعزوىتتر رفذ

 هاعفو بصن وذ ىأ بصان مهاولا#ا؟ ل عاذ ظفل لعن ان و_.ذمامهو امس هئيخو مانو نال هلوق فدهاشلا

 . هلهأ هىصوأدقناكو رد, نناةرزالاذهلوقي + لعفىلع ر حمو رغو ناوذ مانو ننال نعمل ذكو بصنأ

 بسنل | نعم ىلع سلو رمل معطمو نبلا قاس ممانو سال ىعم لةدقو مهاحهف مسهنعل قنا ىتح هيلااؤاس اى

 ا 0 رفقا مهيعطأو نالل امهتيةساذامهرغأ مهترغو مهنملموقلا تذل لاقي هلع ف ىلعراح وهامغاو

 ةمرلاىذإتابلا ف دشنأو 5 خص

 0 لهآ ةءام ملابحر نطعىلا د

 : سلا لهالاروممىألوهأملا قل لل د سرا دوله وذءانعمو لها هلوق فد هاما

 عمداوعنالو موهولزنملا ةءامملاو ءامملا دنعلبالا كريم
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 (ليو
 لاني سلو فس ىذب سدلو 2 000 حمعذب 0

 لماخلالوقاذهو لءف نكي موءامأ الا نمماجامهجواذ فلي ىذيسيلوديوب | 1

 :: - سل ذمما||

 هقيصب أ ىلعمهمالك قههامشأو ضقئاخلاا- ءاق رك ذموهو ثنو اهب فصوت حاض فان راق | ١

 َكلدكو لعفلا ىلعع تس ءرد لاق هنأ اكو ّلءةىلعهج رت

 عضم 2 2 تال تعض ىلعاه بدران عيا ١

 كلذآلانوكيالادغة_ذئاحىهلوقتو| :

 الوعقنأ لملخلا معزو بابلااذهىفانرك ذاممليلخلا معزامف لف ىلع رح لامهسج واذه | 1 0 ا

 09 هيف هغلاملاو هد, ثنو ءيشلا نكت نوكيا لاودمو لوؤقوحنالةموالاءنسو ا

1ْ 

 5 وه
 نب موك وق نواوشن مناك ءابشالا سه ف بنل يلط عزو ركذم هنأ ىلعم مالك ف[

 ا ١
 رعاشلالاقو ىلا كلذ هيفول تاج ا ظ

 كل ول و 0 اذى سل و مط ول لب مهلوةب كلذ ىلع ليحل 10

 (زجد)
 ه ءوءدو صه و دو : 3 1
 ركسبأ ن كلو لمللاليدأال 7 رس ىكلو لطب تسل ك0

 نسنعلا ضال اا ْ 3 1
 لامثي سلو في ىذبسدلو * هيوبتءطيفخرئذب سلو 0 ا

 هنااا نالو سان لاق اك لب | اذهل ؛مىفلم* ةسااوس سنلادب وهو ل اعف ىلعهوأذ 2 ولام هلوقف دهاشلا ١

 هذعو لاق برطاوح السلا لهأ نم رسل لوقف .دعؤ هنأ هنعدغل» الحر ف صو “+ ةغلاملل لاعق لعد ٍ

 ثنؤملا هفصو ارك ذمنوكبامبا فدشنأو 3 ا
 ركتب أ نكلوليللادأال 4 سبتىكلوليلب تسل ا

 00 "[ىفجالذالاو | ؛

 ع 27 22

 ْ لاو ةقانسعسمدلاو اسس ف سلا ىذلاولاقو هفلاخ ناوئدلائّدلانوهسشي مسالا هلأ ||

رك داااوذ_صواك تاولاواو ذم رسل يناعاا 3 ذمئشلاوئث 1
 : ثنا دولاب 

 ا لاقي هنأاك نيس ضنا اذامهنأ لم اللامعَرف 9 هعل كلر رو ْ /

 ١ ان م ه لع |[عءفلا لعاهتم اا اكد ل

 مالأ ل .ةةسملافراصاغعاو ص ىمه ىلع ل عسفل ىلءاهتي راكع

 |١ هنولعح وى تراهتنودي راعاو رواق و ثدد :أتلا فلق فلخدت لوش هل_خدتءاهلانأألا ||

 هلك ل يللاريسجالدالاو لملب ,لاقا 5 ىراهن كلو لاق هن 4 "كف بسنذل ادن ١ رب وهو لف ىلعهاةمقر مخ هاوقؤدهاشلا ٠

 ) هنأف هلو-ق)
 لعقفلا ىلع -- رد

 لسلالا بهذم 264

 امناءاهلا نأ كلذىف هيؤددسو |

 كر 0 ا 1 ثماطد دعو ردنا ارضا رت 01 ثوم ادب ف صو ار ذمنوكيامتساا 2 1

 نيدقرفلا مزلءاع و لعفلا ١

 ناك افرك ذ-هاو ثثؤملا

 اذاهثرنأتنهدبال لعسفلا

 ثدنؤملا رسم همق كك

 موزلو تق :

 ليفت ملا 0 َْثن :اتلا |

 نىهذتدنه كلوذك بحوأ

 بحوالثنأتلا كرت نال

 لودعهنالظفالا قافمْم

 اضيأءاستلاو ءانا ىلا ءاننع ا

 تكرتاذاىذاماىفو فخأ

 طعس اسعاف ث 0 نأتلاةمالع

 لعفلا طفل فدو فرح

 ىلع الو مسالاناك اذاف |
 موسقو قرفلامزالعفلا

 همالع طوقس نإنولوقد

 ص:ةعءايشأا مال ثدنأتلا
 ىلا جا «ااو ثنؤملا اهي

 اإف ثنولاورك ذا نيرءاهلا
 امرء كالا ده

 نع و تتسا تمول
 ثينأتلا ةمال-ع

 قارب_س هأ



 اذاكن الهلوق)

 نددالف تكرح

 لاق (حلا واو وأ ءاب

 فددلا ىلا

 قئىقلا فال تانك ا

 | ولف ةنثتلافلأو مسالا

 نيفا'الاىدحا اينندش

 ْ بح ونينكاسلاءاقتاال

 | اصعةسنثتىفلوقننأ

 ا ناكو ناحرو ناصعءاحرو

 ١ طقس تأانةضأ اذامزلب

 | لاقيت ةفاضالانونلا

 | كلاحرو كلادع ىتبعأ

 ىو لص الا نمىذلاف واووأ ءان نمدءالف تكرحاذا كنال ةيفثتلا فواولا تر وطأأ واولا تان ١|

 | نمدهن ال اق ل_ةفواولا تاني ن مناك اماَمَأَف .ءاملا ٌترهطأءاملا تان مضوقلا نك تاوأ|

 لطف نيس لن دب رباعاو

 نا كالا دعا طعنا

 نكع الودي ركأابحوو

 كدا كش
 دلال

 هأ اواووأ ءا

 .٠ دوا ىساو رح لاقدن "اك هن لح دو حرس ل-راولاقو 0 ل ٌكإذك ْ

 لوو رام لا مل-عىفن 4 ىلا ل ا ْ
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 هزاجوهو ةنايالاوة#غلابل نودي راغ لاقت ءا ثر شو ل غاشلْدشو 5 ال ا

 ا ا 1 0
 هلعف ىلعر تع لو لعفلا نمناك امدح واذهف اذ_هّلك ىفةيضار ة_ثيعو ٌبصان مه مسهأوق ا

 1 : 2 0 ٍإ
 ْ لاعفملاقو هسنم'ئش ىف تءاحدةو لوعق ىف ثينأتلا فءاهل نم عمت ءل لكلا لوقاذ_هو ا

 ا 1 ء-ه هه 1 3 هى د ما 05 :

 لاّقبو سءدمو نةطمو 4 اريثك همةءاهلا تءاجدق ل عْفمو هفءاهلا تءاجام َّلق 0 ْ 00
 11 ا 5 3 5 2 ١ تبحواناو قااتصتلا

 3 ظ | انلخدأ اًذاانالدك رد

 زاب اوبصتلا قونوذلاو ىل *الان ,عف راق ركل نزع 3 يب ةسنكتلا بانا 0 هي ْ

 كلذوو ةكصمو 2

 الو اضوقنمنكب ماهامأ انوتقمافاالاو ءانلاهلتىذل قرد 1!نوك و تونلاو ءاسلا

 0 كلذو دح اولا ف تدصن اذاء]_كااىفهضةناك رح 7 كا رتالكناف ادودم

 نانا رغو نافسو ناتحأو تالي نادوعو نالدمعو تارلدف كاند كو نالح ركلوق

 ] قنوقتو مما لا نانو | ناهمدمصو نادقرَف 1 ناناشطع 1

 ١ كلٌتفصواك هن ر ًّء "0 سن رحلاو بصنلا

 تاك اذاصوقنملانأعا 5 © فرحأةثالث ع صوقنلان نك أم سكت بان اذه 9

 1 نم صوقتنملا ناك اداق ىلسح فلأةدان زك هدا نات لبلد ”الاناقف رحأ ةثالسث ىلع

 1 12ل1] الو توسع لو اه فاماصع نأ الناوصعاضعو ناوققلوفتّلح رار

 1 5 0 ع : 21-07 300 0 8 ِ

 | ىلع كلدب واولا تاب نم هن الناوح راحرو ىا الاةلامإةسفز وجعالءامااتانننمئث سدو ٍ
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 الو فا هلا تاسا اولا تام نمتوكمأم ضع نودي دقو مأرهسغ قال ال ناو ع

 ا ةيفوتافاولاق ءاملا تام ع نفىَئلاامأَو داولل فيش لاما وز د

 ةغاتءاملا اولعف نقوُمو ا سل رااودتأ لدا طول نا داولاامسيف تاجا اهمئاف |

 تن” ماعسا ىلءتلعج وأو تولع را ْن ناوطْحتلتاثدنث اتا رسول

 مهرددبز ىلع كلوق ىف ىلا ىشو باصننالا ةمزالاهفلأ ن الو تولع نما ال َن عتق |

 ا اوطقو تاودأو تاوَدكاولات مهارئالأ لر_عمن ال اذع مج ءاتلا كا

 لوقتكلذكى لاو نامحر وجرال! وقتال ىرءلانال كلْذو عرف ءاملا تان نمناك ام '

 لمعدق كن الو تب دكه لوب كن ال تاع ا ا تاع ىعو تاعو تأ : مس سس احس 2211111111 1 7 1 1

 اًمأف ءاتلا ع.بجلاا كاذكو فرحأ 3: الث ىلع صون لان مناك املس ساذ ف "ىده ىف فلك الا أ

 هلالو واولا هسف تشق لنسب صون نمئش ءاحاذاف ثور لوف: نال تاوكوق اند

 ءايلات اني نمش سما هن“ال واولا تان نموهف َباصتتالاه فلا تمزلأو واولاهسبف ثيثتمنا ||
 امو! وىداو ةكلذو واولاتان: قكلذنوكرامعا ةلامالاةفز وحتال نا ضتنالا هزت | 3

 نمئشءاجناف ءاتاانع.هبا ذا ذكو نيسمساان راصاذإاهيق ةنيثتلا نوكتامعاو امههمسشأ ْ ا

 ءاسلاف هفلأ ىف ةلاامالا تزاحو ءاملا «-مف ثدثت ةممساالو ءاملا همف تدهأ لف دل سدل صوقتنمل ْ

 نابتسااكوهنيبابلا أن ممم نيس هْئئدَقُس رعلانوكت نأ الإ ةبنثتلا فهبدوأ ||

 تناك ثمح ىو أءاملا تراصانتاو واولانمةاطقلاو انقل نت اوطقو تاَوتق مهلوندل | 1
 ءاملا ىلع واولا نمءاناهرمصت ىتسح واولا ىلعتلغأءاملا نأ ءاملا تاو و اولا تانبفف ٌهلامالا ||

 ناك نيس لاف فرح ةعبرأ ىلءناك ام ةينثن فو َلَعْف| ف كلذ ىرتسو اواو اهريصتقح |[
 و كيذكو رثك أوىوقأءابلا نال يسغو سنو لوقاذهو كلنيبتستىتح وأ ىوقاالا ||
 ءاتلاب عملا كلذكو قيوامسا تراصاذا تم َ

 نم الديهفلأ تناك نإ ادئازف فرحأ ةعبرأ هفورحهَدعناكواصوةنمناك امةينثن باباذهإل |[
0 

 فرح نمالدبهف فلل الا تناك امامأ ع ازناكوأ ةملكلاس فن ن مىذلا فردا : ١

 نءاذنمناك ام ىذت ىرختو ىمو 0 مو ىَرمو نحو صف فرطا سفن نم ا '
00 

 راضالت ءاملا ىلا لو كاالعف ناك ولءوحنو ىَّدعَأ 1 ول ءاملاتاهن نمثاك امينشتك واول

 ٌةدعىذلا ءازع راص و ءاما | ىلا الو تم ءامس الا نمو كل ذهراص ءأملأ نمالإ نكي مل الحف تاك ولأ[

 كلدوهلوفق)
 امو ىلاوىداو.-2

 ىأ (حلاامههبسنأ

 ناودل4 _تنثت ىف لوقتف

 امهفلأ نال ناولإو

 ىنءيباصتنالاتمزلأ

 ىتمىفلوةتو ةلامالا مدع

 ثاملي و نام ىلتو

 لاق نالامم امسهنأال

 اًناصص [ق رغب لو ىفارمسلاا
 هلو ناك ام نب ئالثلا ف

 ناك ام ند و احو:ةم

 امو_ىضموأ ارو_سكم

 فلأ الاب القنا اوريتءاو

 امآو هماكلا لاح ساق

 ناك ام اولعحةنوءفوكلا

 ىلا ريسعلا ىلعاح ودهم

 امو ءذ هناك اموانرك ذ

 ءاملا نمهولعحارو سكموأ

 واولا هل -صأ ناك ناو

 ىحخلاو حن ءاملاب هوتكو

 كلد همشأامو ىشرلاو

 : هاكحام اناصصأ ة> نمو

 ة:نمباطلاوأ

 : 0 دقو نا .كحاكلا

 برسعلا عمسهنآ قاسكلا

 نعاذدأم

 قوناوجى جى لوقت

 اذهذ ناوّصراصر

 ها ساسقهلا



 نأ م ةلوق)

 ىلا لو تمهإءق

 انف رمدولات ال (ءايلا

 ءانواولا تءاةناال_عفدهنم
 هقب راصن ضعن قد روريض

 وزغازغ كالألاف لوقت

 ةدئازهتقلل اذاوتو ْرْغو

 ىزاغو ىزرخ ىزغأت اق

 تلقاذا كيال ىزاغ

 تاقاذاو لعفأوهفىزغأ

 نمدالو لءافوهفىزاغ

 ل ا
 وزغاناقاواو هانلع-اذاف

 اذافوزاغ و لبق ملا ىف

 ىلع تةقو + .ءاعت ةقو

 اهلبق ةنكاسواو

 اهملق بحروف ةرمسك
 ىقا راس هااواو

 اوايّلعو ةزمهلان او دس مل واولا تناكو 1 ءاملع عت 1 ءابلع

.3 
 | الانكيل تكف مالك ا تاك ردنا ساي نادك ١ ل!تانننموهو ةثالثهفورح

 1 0008 فر اداد زاالكو فا الك ةدئاز ملا د ل :رآاهخ ال ءاسلا نم

 ١ ] نايك لذو ءاملاىلا له مهل_عف نأأك ءاملاب «ةمفشت نوكستف ىَرْيسْعمامأ و دعنأ واولا

0 

 0 ْ لثعانتلاب فرحأ 2: الث ىلع ناك ام عج ناك را ثان ٌرتغمو نان ر زعمو

 1 ا الإ ه-ةينثت نوكتال ىرْقذو ىل_ةدوىّرعمو قيحوكفتدت ار هتف تاك انا هينمدلا

 ' || كلوقكلذو هُنمَقْلكءابلانمالإنكي ا نر تول ابل
 ل7

 ْ ءاتلااهعج كا ذكو نانر رفذو نايلفدو ناز زعمو نايا 5-8

 1 أ معا « 4 بصتااوّرمسايف ءاحلاو توذلاب ع لاق نوالاو واولاب صوعتنملا عجب تاباذه

 0 تانك اس قمتانالدنا ال تفدحاعاو اهلاح لع لقتناك ىتااوهغل اعدت وفل الاف ذم كنأ

 ّ اعاوأ هل_ تمتنع ثحواولاو ةمضلا عمدابلاو ةريسكلا عمنبءايلا به ارك اوكرح )و

 || تفذح َنوقَكَتلقلر رساامَكَّتء+بناو ّيَدَحىَمَسىلا ةفاضالا ف اوهرك ام اذاوهرك

 . || ةدع عمانرك ذامهيفف ةعبرأ ىلعناك انانأو تكرش ناو ةحضلا عمي واولاةهارك
 "|| ناك ذانول قئتسرام ىلءهوكر_كنأ !وهرك الا :عمناك اًن!فامزال نك حلاو فو را

 | 00١ 1 1 تياآرو توفطسمءالؤهو َيَفطصمت رار كلو ف كلذو 0
 م 5 صوم اع

 مد 55د ص

0 

 0 26 و ءالؤهو نيعق تن ا توطغمح

 ا واولا 000 1 كلا قو هئاقر كتمت ودلع ]و نارنعا جيدودمملا سنا ةباءاذهل
 1 | كلذعوسنم لدعم عر 0 ناك امةهلزكع راو ىصتلافنوالاوءاملاب و عفرلا ف نوألاو

 0 00 لانكا 2 الادوحأ الا اذهذنآالعو نآس ؟ونآ در كلوقوف كاذو

 1 واسف كاوقىف كلذ لءفناكا اواو تادبأ هتسن اذا كناف ثدنأتلا ةسمالعتءاحةدابزدرخ و

 : | تاواب حو تاوابلع نولوقي برعلانماري_ثاساننأل_عاو « ءانلابه_تعجاذإ كلذكو

 1 رخآ ناك اه ادئاز رخ الا ناكو هتيزكو تلا اذه بز ناك ثدح ارم امهوفوامهوهسش

 1 ] .تاوادر ءادرفو تاواطغو ناواسكس انلاقو ءا ك2 نوم تو اك

 ١ اوهولادبالا قوهل_ثمتملاف هنأال ءاملع زن فردا سفن نمئش نمالديمرخ [ناك اماواعذ-

 1 عيّبَف رحل سفن نمئثنملدبهرخآ نأ ءابقع لاك هلاحناك الق فرصن[؟فرمصنم
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 اقع مهلوق نع لسا تاو ءارك اهبل نرعلا مالك قناواسك كو ٌكلوق نم رثك 1

 ةلزتمعاذهف «ءلعاوش مدح اولاد رقي ل ثمح كلذاوكرت لاتف اوزم<م مل نكي انهو : نيباش | ا

 ةءامعاولاه نذلا و لص *الا ىلعءاح «4بلعع ىو ءايعلا و ءاطتلاك عجبا هل ن كيلا ةوامسلا ||

 المال اوو دارا ا ءامعلا ىلع سالف ةبامعتلقاذاو ءاببعلا ىلعهباؤاج ||

 امن"ال اواوتراصامغاو واقوم كلارا و ل رقي ثيح اذياهوبمسْشف لص" الا | |

 واولاناك اهاصأن ال وفه دح اولاولاقو ةملكلا 72 ا

 َننالثوني رشعو ف كلذو © نوئلاو ءادلاو داولاب عدلباوةينثتلا هيقزوحالّ اا 2 |

 هنت نالجراذه تلق نيك هتيجسوأَت وسما ذه تلق نيلي الر تيعسول نّنالاو |

 7 9 و تامصأ 00 535 0 0 ل ا

 ٍ 00 ل نانورمّدعا 5 1 اوتضتأ اومتمااناو و ذلاسأو كل تغسل اذهأأ أ

 أطخوهو نوكمال اذهو نانانث او ناناغلأو نانات رام تاقلاذتلقولو نيعب نبا معاونغتساو ||

 موملاو ناموومويلا لوح ىلع مالكلافنيبدتألاُب رسعلا تعقوأ ا هناو برعلا وقتال ||

 اولاكم من اك نالاد-> ىلءاهبا زاجا اانا اولاةفاهم راح نيذلاو رهسشلا نم رست

 هنكلوانغصو اك نانثالا اذكهف تلا مويلا لوقيبر علا ضءبنأ انغليدسقو نئالامويلا

 ةينثتلاا فز وصفتالبةمامأو_ هسنزوحالف اهلاغامسا ءاعبرأ ”الاو ءان“ ”الّةلاةلزغ را ١

 3 رخ ا ىامةلزاسع ى هفنار 0 وتامسصنال تان فر ال لح مساج دراصاذا |[

 نان ار لسجرمسات ار 3ع ىفونانءردأ تاعردأ ىف كاوذكاذو ةتاعشاوةستتالا
7 

 تلفاذا 0 ءاشع ىكنو ند ع ءاتلاّسع

 ل و ا اولاقو ٌتوعت راواوة م ' راف "
 موز سمع

 ولف ىل.-امأف ءاهاا بهذي رك ذللاةصو راصاذا هنأ كلذن عرضا دعت

 منموةوق)
 تاورذما ولاه معز

 دقو قاريسلا لاق (جلا

 اذ هىف ردان فرح ءاح

 ف رطل تاو ردم اولاقبانلا

 ساسقااناكو ني-تيلالا

 دداولا ردقتذال ناب ردم

 اولعتس /ممناريغىرذم
 باق بحق ادوفمد> اولا

 فرحاوإ_ع>و ءاي رش

 ىذلا ثدنأتلاكهمف ةينثتلا
 ريسغبف مسال اخآ قلد

 ءاظعو ءاق_ثلوقتهكح

 اولاقمث زمهلاري-غزومال
 الهال ةءاظءوةواقش

 تثدنأتلا فرحهب لهتا
 ىلع بارعالا عقل و

 امم اك انراصواولاوءاملا
 للثمو ةملكلا طسوفف

 هل-.ةعمهلوق نب و رذم

 ةشنلا هشه 9 امني اس :

 باق' لو ةباظع هلزخع لعج

 فا'الا دعب ىتلا ءابلا
 كلذ فرعأفةزمه

 امثلم ها
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 ظ |( 3 ثدنأتلا ءاتن" الك لذو ءاتلاب عمت ل اقف وأد ءارج ا راهب تيس

 الفل_خدتتراصانإف تا اواسقمحو تا رابخو تاب[ كلوت كاذو اهفذك الف تاغ“ الا

 د 1 5 ا لا اي 4 5 25 2 ََ

 كنغر الحر تمسولتنأف تاع رد و تاضرأ مهد عمده تهشأ اشف

 | ثيحريك ذثلا لح لءبلغف فدك ثينأت فرحانههسلهن ال تاضرأل قتلو َتوُصْرَأ
 ول 9< ص

 ١ اولاق مسهارتالأ ُتدْآَمالَ ينال تلا ىط ال ارا تراصو 100 تالق الا تراص

 1 ىنعو لب ف لوقتالثنالسعاو 0 رَصق نوف نول : رك زاولافو ةمنمفنووان ركز

 ال1 اال ولو اخ وطور نردسو ا

 ءانلاقاهتفذمل سوم ل - عمت كن“ ا تااراهند_ ءكاعاثتكو ناك ان عمم الثل

 || ءايلابو نوتلاو واولانلجر مسا ءأقروتعججاذاو تفئوهإل تاعاك و تالابخو تاراج تلقف ||

 تعسر تواتر و تلف ءاداان :عسجلاو ةينثتلا ف كلذ تلعفاك زم مت مو اولا تحن دوذلاو

 ْ ريص» نأ ةمهارك نب ايهاوحرطاو ةيسهلا عمجدم ر تارا الملون نمب رعلا نم

 - 1 ا هيف ةمالعالاب ةلولع ||
 ٠ 000 الل مساح اذاكنارعا ١ ب ءاسنلاولاحرلا ءامسأ عج باناذ_ه 2 1

 تتشناو بصنلاو رط!فنوللا وءامااو عف هرلافتوذلاو واولاه:ةلأآت ثنا
 ٍ مرت

 ظ "اكتم تلقا املا ثنا[ سها مسا تعجب اذاو عمت ءامس الا هيلع 1 مر

 ظ ءاه مسالا ناك ناف عسمدلل ءامسالا هيلع مد كتامةح ىلع هتريسك تئشناو هانا

 ٠ 0 ثنو ءاملا الإ عمها ىفهقداتالو نوذلاو واولا لدن ةأسماوأ ل راثدنأتلا |||
 س2 9و <

 ناو نودي رتلق تشنا رامكلالتذك ركب وأ ورسم أديو الح رتءءهاذا كاَذَنُد عمتلل

 | ا نورسملا تاق تةشناو دورا تلق تدشناو تاس تلقي الآلم ا

 ا رعاشلالاق ر 5 كنكوورشعلا لاهث ال_انيباماهتلقتئشناو رع "الاو روعلاتلق
00 

 بصنلاو را ىفنوذلاو ءابلاو عفرلا ىفنوذلاو واولا همم اف ( ةءودوهو)

 0 ايدام ادعس يان 2

 ا رات 0 لدللناو ساويلونوهو دينك ايس 0
ًَ 7 



 لذا

 (ليخاديزوهو) هدنعاو رمد ايفر عاشلا لاقو ٌراخأو

 رباج 3 كلا امش نس سدقو د لقت ني سدق سايقأ "دل علبأالا

 )لد وط ( ُ  ”رعاشلا لافو

 كلاهنب د نع ثم ادعم "1 0 #4 ةريثك ب وعش نم 5 دوق تآ

 (رفاد) 1 (ةدنرفاوهو) رعاشلا لانو 8
 روما رد ذا 000 ورغو 0 0 را ق ديمو

 ( رفاو) رعاشلالافو قس الكر سا رقنل ب دانملا ني أخلاق 0

 - ه6

 اناعك اؤراصص دق ن 'انسلا نم *« اوناكو ٍبعك نم عدصلا ثنأز

 تءجاذا كن" ال كانا تت قسم تلدد23تاك ءاتلابَتعمفد عدي أها َتيمساذاو َ

 تعجب ناو كلذ ىلغلمادتاضرأمهثوقو ءامس الا 0 : وهفءاتلاب لْعَقلا

 ناو 2 ١ 2 0 تدشناو تال تلقت لاق ع 2 ىلع َ

 نْمفٌتاَدنه هو تالظ لقثنمل وقتا تال تلف ءانلابَت عمفل وأ ديالا ا ٠

 اك ترس كشاف بك لوسةي نم ب رسعلان موف تارسك لاف ةةرشكلا ىف لقت ظ

 ثاق ا لان تعم فم وأ ها تيمنا و ناخد دانه ثلقفا ار وو 5 2 بن ديمشك |

 ليلا زلال الجيل .امأعهببافدشتأو * .

 راحن سدقؤننامهأ نين دقو دع لفوف ند ,سدقس اق 36 ,االأ 41 1

 ةبؤرادتنأ اكملستلامالعالا ف لمعتسملاو ريكتلا 2 وهو ساءقأ ىلعسرةعمبفدهاشلا ١

 د 0 ,اانأ دع

 كلام. نيد ]جلو دع 0 ادوعستد 0

 0 0 و 0-00- ه.ف 0 0 ع سم

 ر كر ارك هداربخلا ورعو د* تاخدار 0

 ءانباا لب وظتدس ثنلالصأ و لؤطو مفز دمش عمو هلبقامةلءك هتلعو روع ىلء ورع ممح قدهاشلا

 قدشتأو < ةموق ناكر الامم رشف مرادوءنمورعو ةرارزو لاعلال ب وطلافرشملاخذابل 8

 باعك اوراصدتن اةقلانم ع افاكو بعكن معدصلاتنأر هلي باملا ٠

 بعكم هو ماع ىن نمةليبق بحكو تاليصأو تم الت أر ىنعمو باعك لميكر كت هيضدخاتلا ١
 نود ةليمقلابعك اها هنمةقرفلكىرت ءاوهأ الا ةماةخاقرف ىأاءاعك اوراصدق هلوقو صاعن:ةعس رن

 : ضغملان انشلاو اهرئاس

 (قأن هيوسس - 19 )



 تش ناقه ا

 ( لانو رجسأ تلق

 اكو ىفاريسلا لاق

 ازئاج نكي مل نيعجلانيذه
 ن'ال ةيمستلا لمقر[ ىف
 ه.سمقز وك الهنأن و رجأ

 ناك اذارمهاحأ الو نورجحأ

 ىلع عمبعلاشاو ةفص

 تر راو رح
 تيم«ناوكاذ همشأامو
 ىلءىذلا سمالا كف

 ةفصلا ك- فلاذع لعفأ

 مسالاو لسعفأ ىلع ىتلا

3 
 ىفامزلابنا رالاك

 ها تاكا

 ءافأ هسعووينغ

 (ة4)

 0| تريسك ل1 م ناو هما يذم لرصر ل كار

 (رفاو) ( ريربوهو) عمال ر سك اهفرعاشلا لاق ارك
 و 5 و

 دوءهلاو داود قيسشف 5-3 7 َكْمَقلَع دق م
1-0 

 1 تءممناو عاذج لال قل اه ول لا عود للا اولافاك دونهلا اولاقو

 000 ا مالو ماس الا كففةةرك تئشنإو تور تاف تنافر البحر
 ْ مد الاسماك نيس مهادأت افك لمار“ الاو بنارتالا عملك ةغص ساو مسانآالا

 ناو ٌتارَجأت لقتئشناف رحابة أ سمات يمسنإو مطارلالا تافاكو ءاسمس”الاناوماكذاك
 ا 000 دع يرعلاترتك كلذكو صاحأالا تلف ءامعمالارسسكنناو هترعسك تئش

 ناو ٍبرَجأ عج 0 را وذب براج ةالاورعاشأ ًالاو ب راجأ الا |ولاو ءامسأتراص

 ٌتعجاذا هافاصلا َتاعفامه.ّتلعف هتريسكو نونلاو واولاب هعمجت ل ةءاقر روهال_حرتمم#

 ناف ءام_ثالاءذهك امم الو ءاقروفراككو ءارككو راحو ءارْيَخو فالص كاوقكلذو

 ا ْ ل مالح رتيم«ناو ءاثلان كر ارم اهنا لذكر اًدكهاهترشك اهتريبك

 دااخج هتيمسناو فرطملثمسانأال ”لاسّمتلقنونلا و واولان عمدجتالو سكت نأ تدرأف

 مداوقلا لوقتاسغاو رخ الاو مداقلاةلزن_ءاسمءاراص نال دلاو2 تلق عسمدل امكن نأ تدرأت

 اولا و ناب رغاولاعتاك تامل غاولاق من مالا مهارتالأ ءاوساذ ف مهريغو ىسانأالاو رولا

 كلذ لعل مادلاو نوك,نأردجأ اذهفةفصلا ف شداواولاق دقو اضاف اك ٌنايدص

 دااوقلاو حاولا تلقا ةبلاهآاو ةرذانلا تلقاك متاحودا ا ىلعاموق عمق نأ تدرأول كنأ

 000 اس 1 !تاعسصق تلفو عاصقلا تاق تلا : عمت ف ةعصقبال_بر ترسواو دمت ل اطل ع صلو وسم ليش ال سمت ل ةعشع سل مع ل ةكقل ت2 22 2 نال هيل أ تلم 3 مل 3 همس اي لق قش ل م ا و يق جة ل ل ية شل قل ل مج ل هلت ع ع ا تكس كك سقاس يع ة جمس هس لس لل للسلا

 ١ || اولاقدقو امساتراصانال ةرمكتلقئاك ا ليسن سماوأ السحر تيم

 أ تنكلةنس ةأسماوأ الحر تءهمولو شدر ةزمج مهوامماتراصتبحادلنخ بما |

 ا ظ بلال كاذبه مهبول رنس تلق تشن د تاوتس تلت تي تارا

 ْ 1 زواجتل#بنهتيدولو ا دق مسا اذهف فصوريغمساانهه ىهاك فصو ريغرسسا

 ١ ل دبع

 0 0 د 0 اخ
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 نآإل 3 ءاظوتايسشز و واحتل ةَيظوأ ة يدش هتيم وأو توت وتاب نادل بناعانإ يعم

 ممايعا ل هز 5 2 ري اذكهالإ برعلا هعمل مسااذه

 برا واولابت .عجنإلاقف نبا نيس لاجر 0 نعش ءامش الا ءذهس قف كرذكف

 اهعمشل أب لا ا ءانآأتاقف تربص تنششإو كلذ ا ف 1

 ه2 6 2و : 7 ا

 هقشب ::م بأب الجو تيعسولكنأا؟ كلذز واتالْت املا نشل تفاوت ام ءاسشلاب

 فديحال كد لإ نبا تلعفام هبّتلعف م الح رتسمساذاو كلذز راحتالناوبأ تلقا

 اوفدح منكلو ةشدلا ىف ءفذحت ل5 فل 'الاهنمفذحتالن أنا فناكسايقلا نأ ال فل هلا ّّ

 يصاب الجد تءةمولو َنيِدهوَِدَك فا' الا اوفذحو ءانلا 58 رفات 1 9

 عمت ذاب ه#تبكسولو ههابشأواسماوانبا تريسك اكدترسك تئشناو َنْوْما تلقلا ْ ع

 الجرتيمسواو ءائلاب هعمجت لف برعلاهتعجتدقسالا ان هايسشالا لقنولو ءاتلان | ٠

 ردا مانو ءمكدق مهو و رس ةلزيعاس» اراصدقدأ ال ٌبورْسوَنو مستر : :

 هتيم«نإو ريسكش عسي ناردج اوهفاسماراصاذلف دولا لدا نووقبف 7

 هسا < ليل ا

 نوُسس لا نمةغافَنو و ,وٌتابرَتاقَت عم فقل حرير لاف فخ نمةغلفةنرب |

 1 نوذلأو واولاب وعم لو عج مس هاهن ل ةبظف وبطن وحمالو ِ

 اًمأو ءاممس الابدان مش كل ذاول فد : لل مبنكلو لوا 3 دار وع 0

 نود_ءتاقتئشن اكن كلو حمشللم 3 ةدسع لثمن سلهنال ٌتادعالإ هممت الفدع

 ةثال هلا مآ تاقات ررمسك اس رت مسواو َنوُذ|تافاك امساتراصاذا | 0

 9 آ تاقل ةمأوأ ةغّشر ذرعا تتتتسولو ةافشة فش تلقاواماكريثكلا فاًمأو ةرشعلا لا | 5

 لع الواذ_هَّنِهبلعْ مون عجمدق ةامشأ نم تما ا ءاعإو افسشو | 1

 0 ون ررعلا ات مسك ء اسم أ امن“ الاذههب ر زوادتال_فسامتب سدلهن ال ددعل اىدأىف مآ || 4

 اولاف اك ٌناوَع و 1 درعلا ضعنلاقو انههاهتلزنع ءاممأ ءاستلاو لاح ءزلايشنبمستف |

 ( طيس) (ىالكلا لالا رعاشلالاهك تناول فلا 1

 راعلاب ناوم مالاون وسب ىارت اذا « اذآو ىتنوعد الف امال مآ :

 هي ا اللاتقلا ىعمو رضا نيديمعهمساو ى دك لاتقل بابلا فدو 5

 هقي رطف قلن الحل
 راعلا ناومال اوني ىارئاذا د اديس

 لاس هلوق)

 ى_هست ةأ سها نع

 تسال
 ناو ثومأ تلئالخحر

 هلو بفق)مامآ تاقهنرسسك

 هتعجب دقمسالا اذهن'ال
 (ءانلابهغم نلف برعلا
 لم<ال لب ىفاريسا ا لاق
 ءاهلاانفذ_>اذاان الئ الذ

 فاثلا نيفرح ىلع مالا َّق

 نيللا ودا ف ورح نمامهم

 نأالا كلذ ل - همز وكالو

 نأف ءاه اهدسعن وك

 وأ ءاشاولو_ةف ل ئاق لاق

 ةاشالناعجام منال ىوش
 عملا نانمءا امههل لبق
 اذاف دحاولا ىرح ثان رح

 رك نا انس اء

 دربو طفللا +مح وام ىلع !

 هلصأو بهاذلا فرح ا
 ىلع عمج ةهوش

 اكس ها



 سايقهن الةيمستلا ل_بةئلذمباو_عفاك لن لئم ىرب تلقلترسسك متةريبال جر تسعسوأو أ دلو امأوهلوف)

 امهبرثك 'الان'ال نوذلاو واولاو ءاثلات ملت تُبرعلا هعمل ةربل_ثمئئءاجاذاو | لأق (لابحاصو

 ىللصألا ىلءرّسكلو نوذلاو واولاو ءانلاب عمجب يفرح ىلع ىتلا ءاسعسالا نم ثلا ءاههسيف || ها الا
 ءانإ ءلريسكت د ىلعهترمسك هرمكن نأ تدرأ مث افصوناك يش ةأسصاوأالح رت يمماذاو || اناا امنا اذاؤ ع 3 0 1 | ةيمستلا لءقامحاصوادلاو

 1 -_- ه ع م 58 3 هن ا . ..

 4 " || تمون كاذو كلذز واح ل برعلا هّيريسك د قاعه اناك ناو سا.قلا ىلعاس«اتاكول || ف لهن ءانعجج

 تلقف طق ةفص نكت ل ىتلاءام# الانملعفلاعمتاك هتوجبفي رشوأ ديعسالس جر || دلاو كلذكو بحاوبص - و 5 3 : > 5 ١ أ 3 : تأ -
 6 و هَ ِ 2 ك1 ع 6و ا نآال دلاوأ هس.فلوقنال
 ف لاق رس ألاف نءو در ,وملاتلقني_-ارعت رمح اكهريسكس نأ تد رأنإلعف و نالعف | تثدح نك ثاتنصن ذه

 فيغروخن كلذو رثك الاف ليعُملا هملع :رسك ىذللاثملا ىلع هّترمسك كلذ َتْز واحاذاف 1 | بحاصو ةدلاوودلاو لاقي
 1 - || ةفصااناك اذاوةمحاصو
 عمت سس نال ل-ءاقىلع

 | هنقلاقبامتاو لعاوق ىلع
 ١ نامسالا ناذهو نولعأف

 ير 00 نالعفملاو نالعفلا هيلعاذدم هك ايت و 0 لممأو ليا اولاهو || ىرحتاب رك ارثححرق
 امهل بعرق ءاممالا

 هما وه 3 ترمسواف ريثكلالق الاوذ كلذو ءاسن ”الاو ءابصنأ ”الاوخحم ءامم" الاف ءالعتأ لا اولاق 1 لاقي نأ اذ

 ا[ لا ايل ار 0 0 00 و 5و و هو 52 د .5ع 18 -

 ناحترلا ص قاولاف ا" فعرلا نوإوعب دقو تافعرو تابرحو ةيرحأو ةفغرأ لوقت سب رحو

 م
 5 ( ةرارزن طمقالاق

 #0 ٌفُعَرلاو ليشتلاو ءاوشلانإ 5

 هن "ل تهتك عيت همه سولو هت ةرمتك اذا ءابصنأت لقاٍسبصّت الح رأأ قلا كك تاك ذادلاوأو و

 ٌبحاصو لاوامأو ءامم ”الابثوماكش اك هينو ملكش مم الثا 0 م عج مدلاوو تعا

 تبحاصا المح رائ م ءمولو

 ءام# "الملك تاك ملك ناواذ هن“ ال ةقانلامداف عمك امهودفو ناعم الام_ماف بنحاوضري دك. لا ىفانلقل

 ةلزأ؟ راصو ركذملاو ثنوملانيباوقرغينأ اودارأف لءاوَقب عمج ثْومهلوةفصلاهلصأناف || اذا رمل لاقفذااوامأو

 ال0000 0 7 و دو ف مسه اذاو لئاقو برادضو ل اطصو لتس ىذلا رك ذولا | | . تودالو الإ لقت( هياتم
 0 2 لعت لاًعنْومهبانسم«ناف

 ١ ىلعر كلام لعفوخأ مالت فذح اك اهمال تفذح لص الا فدإفاهن الن اومإ ىلعةمأهعجف دسهاشلا | ةدااوانمعمن او تادلاوالإ
 َ رعلان التادلا وانلق

 لد هريبكتا

 رطاا هأ ةيمسنلا

 قارششلا

 هدا ميو راسل امالاوتوبا 716ج اي دوق ف نا اوخإ وأو نابرخو ب رخوحت نالعف

 يمحتلاةرارز ند اا ما قدشنأو دي مهقحلام نهم ربيعتلا

 * فقرلاوريدنلاو ءاوشلا نا
 ليشنلاوةفغرأ ل يلقلاوةرث كلا فنا را تكلا شارما عطش و جهه دم اسما

 هيض دريل ءام جرجت جدو ةيدح لشبلا اووااقإلب عمن مح
 ٍفنخليخ اولي لا نيدعاطلا د فئاالاس اكلاوءا_لاةنيقلاو

 ةعرمسمىا



 م1
 داو ام 0 هن الزريسكتلا كلذ لعهترسلا لح 0 اهساتناك و ّْ ا

 تزواحاذاف د , رب كاوق 3 ىلع تافا لال ون لاعقب الجر تيهموأو ةرواج ا

 هيلعف نالسُعق ىلع هنْماع ب < امغناةلقأ "الاز واجاذا ءامم“ الا العن" ال لس تافكلذ 0 ْ

 اهترمسك ءاسمم الا نماهريطتهس هلع ةريسكا دق*ئث لع ةفصلا ٌترسك اذاو رثك "الا ىلع سقت

 ةقصلاب كلر دام اولعذو ناد 0 كافر نا 0 ٌتاعسو عاصم كلذو كلذ عاما تراسان 00

 انفاق نأ ارددوأ مة تاقاذاف رقاشألا رمل صاحألا رسألا ىف َتلقاك اما تراصاذا ||

 امسا كلذ اوامدع نأ اودارأ اذا راو اولا راسا ولاتنيذلانأاك تفي ىلع لمسح | |

 ديرك ب لاعهنأالإ ةف ص وع جاكم 0 ,وا_هجاك ةفطث راما لعين أ دارأن م , ا

 ىالعُف هول ءهور شك دق سسارهتيّمسناو لئاعم تلقت 1 7 ةليعشب الج رس

 ناو ةأرملاو ل جرلاه بك ترمست ىف كلذ ىلعهنب رح نكسلاو فشلا وحخ ةليعقناك ام لآ

 ل_جتامانللا اعقريك الان ال لئاعقالإ هيفز رد [ةقبر طلاو ةصمقلا ارقص لع هتيمس أ

 اذه ىلءعجندق 0 الانملوعفلا نأ ال ركل هيفزاحسزو تب الجر تيعسوأو ريك "الا ىلع ||

0 

 اهلمقىلاةدايزلاو نوالاه,ّت هس نإلاقف 5 نعمل ردو دوزو دعو دووم | إ

 لن 5 |وقناك ا رعلا تق 2 نأالإ هانا م النوار َتوأتلق |

 ءانب , ريغ ىلعهومنأك اشيرعلاثدككن أل هيلعدت 1 نفر !لاحن ءب دل ءانيريغتالو | ْ

 ( باعتم ) رعاشلا لاو فرحا | ظ
 اس الات ّ و نكت اتاني 0 1 |
|| 1 

 ايكون عامأو ءاح او 7 ١ تاةفث درك اندقنا و لغاجةنأ م ءرو ب قئننمهانتشنأ |

 و وسو

 ناهمثع بكام نيم انَع لوقنالفَنيمَدع ريحت ف بحد وكن ل ءرشكتنأه فزو رهيالف |

 بابلاؤدشنأو « د ا

 ان ”ةلاباتفي دفو نيكي # انتاوصأنيسمنالف 1 1

 تافصلاومالءالاءام# "لا قنوكينأ اكل قل لبيع رعب لضطسس إ

 خ النهري را لعف اا ىلعدن راج 1

 رودضلا نحالا نم تلاسابفم يبا كوتا (ةولاانل إ ( 0
 نوبٍدافي نمزهموق نم نوما ءدفوف نيمسءاسن ف صن + 0 0

 اذاو هلوفق)
 لعةفصااترمست

 كلذو

 لاو (ناعه و عاصم

 هلوقملاىث

 ب رعلاث أ لعا و قاريسلا

 ةسج ىلع عاصم عم

 ن-ءةثالئاهتمهسدوأ

 ىص وءامسأ الا عج

 ىاقزاءاوةل كم ناعم

 لم ناعدسو نافزو
 صو نأ رغودارغ

 تدمساذاو لغو مالغلثم

 نأزاج عامشب الحر
 هوحولاهذ

 عاشت عم دقو هن الثلا

 كك ىلع هعم#

 وة ءاعصش و عاصم ىلع

 فن رطوءامزكو ماركو مب رك
 تممءاذاقءاقرطو فارظو

 هج زحل عاصم
 طله ىلع



 (ملا لوعشب الح رز

 ْش بهذد,ع سوأ لاق

 د_ةالوعف نأ ىلا هن ويس

 ىنأم تداولا ف نوك

 ىت الاوسودسلاو ىن الأب

 ىونأهلصأو ليسلاوه
 لولو لاف ءايواولاتبلقو
 دحاولاىف ريظأ هلزك

 ىلع عمصاضي أ ناكل
 وهو هنلااةشأ الاي درقأ

 نأا6 ( جفلاعأ) لوعف

 عج وهوه وهج د قالاعذأ

 معانأو ماعنأ اولا نيح

 عما تديابأو تايبأو
 . لاعفإ ىلعىذلا دحاولا
 ليك انثأو لاكن !مهلوقك

 بملاحأو ةنيالسخحإو

 عج وه ىذلا لوعف لدغ
 لعككدحا ووهىذلا لوعف نم

 نك عج وهىذا!لاعفأ

 اذهود-اووهىذا!لاعنإ

 نكي /لىنسعي لوعفنم
 نملوعف نم دعبأبلوعف

 هوعج مث لاعفإنم لاعفأ
 رسسظلاو لث اعؤفىلع

 ىمالكلا ةسقب

 قفايشكللا

)٠١0 

 نأ الإ نام مَع ْنان هيلعتلاغلا نوكم نأ اذه لصأ نال ْنامَمع هب 5 َنوُفامعْر كلو
 5 5و 5 9 02 0 2 0 و -_-

 1 0 اسوار هلع ريفا * ىصق لءعاعف لاهم ىلع هئمامشب هرعلاريسكس

 نكمل تا ا اا ا
 ا اذاف نام_ْضَةلار ملاك نارمصملا رة كن ال ني راهم ىلا تفت:لنالو ناربي_همتلق هنراسيهتج

 ارد ناحرس ىر عر لامس |نوك نأ لمقءن ال تام ىر#ىرحامءاراص

 © ثينأتلا ءاهمرنآ ناك ام عمج ا هاتلاب ثومو أي ذا ناك نا مسالا هسمف عمت باء اذهإل

 لمقنمتانءلوقت لسحرلا مسا ناك اذا تدي كلذ نخ ثدنأتلا ءاناهرخ آ ىتلا ءامس الا كلتو

 ال0 11 هلم تو نق ءاهلاتنثتالاك عملا هانت عم ترتال ثدنأتل اءاناهأ

 كلذكو تاذلوقثف ثدنأتلا ءانت قمل تدذن الح رتيممناو اهيفاذ-هز واحتالتخأ و

 تانكلوذا لحر مس تم

 كا راس تسلا ععباذشإا نمرمسكيالامو عم سك [ىرمسك, ام باباذه

 تاق ءاسن َتدنع ناف نود اقف موت نو دس اسما !لوقتال عئاغم ودجاسم هودخ3 دك,الامامأ

 ؛ 0 كف هيدمشت لو دحاولا هيسشياللاثملا اذهن الكلذو تاطئاغمو تادداسم

 مهارتالأ اهيلا ىب-هتني ىتلا ةياغلا هن“ال 527 لعر ؟بالوخو فرخأةُث الث ل

 ' اًنلفدلاَّتءرلاثلا اذهريسكت تدرأولو ماا ل وارساولاق

 || لادعأبه تمم رنووسكح”زوهامامأو ةلرعل هسبلا الإ عجرإال يسكت ناك

 1 رالفازاق عجب وهو رسكبدقلاثملا اذ_هنآال رالاو ليداعأ كلوفكلذو رابعاوأ

 ماعْتَأ ف ميعانأو ثاسأىف ثانأو لا وذ ىف ل واعأ اولاق ركنا رد_-اوهفاد_> ا و

 ةيقشأالا فاولاقو عجب وهولاثما اذ هاو رسكدقو "البرج اميفل اوةةةيرحأ كلذكو

 1 داوم اثم اذ_هنأال راعأالا فزاد الجر تيتو كاذكو قاسأ

 ا ُبطاوأو تطرأ دانأو ديأاولاق سم أ نسحأو وةادحاو راصاذأف تا

 1 ل ا الك مم ناك ناف نام اذهددعئى دلك ٌكاذكو

 ا واهريسقك ه هرفكتري-دد دو موب دع وز كك ريصمفلو وهن "ال ادحاوامساناك وله_سامق
 سا م لص 2

 نوكيد_ةالوعقن' ال 11 ٌراعق لو ةف هرعس -:نأزاح لوعشب الحر ترعسولو اد-اوامماناك

 ١ لامفن ملوعت نمدعبأبن ياها, لواء سود ستادنق لاك هلاثم ىلع دح اولا

 | ناكل ل جر مسا هنرمتكو لو طرون لاو ومكث د اورد ارد سم وكي لاع/ نم

 تاس ا ا ا ا ا عل عا ا دعس
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 1 و - 5 1 : ١

 لاعف هلرتعلوع_فف للئاعق تاقاذا ل |وعفو 4 هئانب ىف ىدلادحااولا را هريسكت |

 الحر تمعسواو تا باو لاثم ىلعاهن الال_>راهب تمس نإ لا وحن لاعفلاو اعيجيناك اذا ْ

 راغاهفز رز ودين لعن ا هب تا للا كلفنا اًوكدفاهن دل ع تناكلت 0

 عاصقزاباك ْش ] 9

 تلقاك هقلاو فكم عاشات تبق ناو اد شن ولمابإ رك هللاكيبع : هتلادابع تلق |
 8 1 الح

 داص كبح رج جفاك ا اًفَعراص ثيحهسف اذهراصو ادر ع تودع ٠

 نوكرامتاعا 1 نبا ةلزخءاذهنأ ال نيد رون لوعتالودبز و ءان ؟تلقدي رأت عجاذاو اَلَعَأ

 َنيدنلا ءانآنمنسحأ اذهو سنول اوقوهو دنز ا لونان هعولاو هدعباعةفقرعم ٍ

 ن رار اوقىل-ةماذهو مسالا اذ_هىلا فاضن مهتمد_اوّلك لوقت تأت هدا دا[

 را ولك تدرأامغا ا

 اعف ايدل د ظلام مدا ولك فيضت مهلا انهاّتاملاءاكحة لا
 نود 2 ْز زون ألو" و نولتاَس واذ- هودي زا آولوقلا اذهىلاناناشمامهلاق |

 ميدل مادام ىلع ا

 نورَعس الامهلوقن ليلا م مسالا ريسكتتو ونلاو دارا عباس ١

 كف ةعماسأاو ثعاششأ م "الا 4 و م 3 0 دانا اميل ا 1

 اًنناومَءوْسو معاش كلذ لثمو مسالا ل ل

 ١  20ا 0 7 5 0 9

  | 7لكسلا6 نوذلاو واولاهكقتلم وكلا ايه ن دلو نو ريمحلا موتنا ل نومع ا

  0ىوتقمن علولخلا اولأسو باملا اذهدح وكل دكواولافامق لوقن نكلو : كي وهتللا اذه

0 5 3 

 تاق تشان نوم -ةماواو بم 0 تاقناف نب وعش "الاو عش لا ةلزنعاذه لافت عْقَمو | ١

 ف رعت برع ملال برعلا نب ءباطاناوأ كاذيان حنو اقماولافاك لسص' الا ىلعءداؤاج ||

1-12 

 كراش اان درفب داو هل نكي ثمح ني وردمةلزاع و هتاقتئشناو ةملكلاذه أ ْ

 قاكباذ_ها اومثانمناو راهم فو ادت متاولاها6 تارشتو ترتاح لف 1 3 انمي 0

 23 :راكاولاقاك ًةاأاهناكم اولدبأو قنا ماوفذحاك نيءاملا ىدحا اونذح مسهكلو 3 ١

 ترسكف ءامس الا نمدوحتو هللا دع َتعجباذا © ةفاضملاءامسالا عجيبااذه 2 |

 اولأسو هلوق)

 ىوتقم نع ليلخلا
 معاد. ةسونأ لاف (ّلا

 نم داش نيو :تةمنأ

 . دحاولا نأ كاذو نيهجو
 ىةمىلابو_بئمىوشقم

 ودملا نم لعفموهو

 ىوتعملاو:ةمداناوهو

 ىتقمىلا بسنو مداخلا

 ىسولم ف لاقد اك "ىوتفم

 هظفل ىلع عمج- اذاو ىوهلم

 نو وم لاقي نآس حو

 اذاو نويمت ىهتىفلاقباك
 ةيسنلاءا فذح ىلع عج

 ىرعش الا ىف اولاق اك

 نأ حو نو هرعت الا

 اذاانآلنو ملا

 قيةس سلا" انفدح

 افلأ واولا للتو وققم

 قطسءهمق لاقبأك
 ١ ىهحودحأف نوفطصم

 ليقهمفواولات اس اهذودْش

 فذ_-رختالاو عمهباان
 همفواولاتاشاو ةمسنلاءأ

 رسغةصخت ا هواعح مه

 لدالا ىلع اهما واخ ةل عم

 ىح ناكو ةوناقماولاف أك

 ملو ةئاقم لاق نأ اذه

 ا
 ءاهاهد عيناك نا و

 اذ هالاثدنأتلا

 ها فرلا



 ١ | أ مدلك فتش قمنا الا ةنارمصأ ىل ع ا ليلك |لوقاذه

 | لفااذبهن ىئادّئتلقتاكىراصتتلقو اعدم تعش الا تعجن ارصن تعج كن اكف

 ا را ٠ تناك نإ وع ثيح نوءابلا ىدسح ا حرط سعت ؛ ٌبَهدَمْلَو اأو

 ظ 1 ظ فذطاودحا اولا فى تشات ىف تاقاك ةفاضالاءانْعَدأو نب ملوةتف ىلا نمريقكلا

 ويكابذا سقأ تارصت كا ةزيمايا كنت تنأ وراهم ٌتءاَح 0

 (ليوط) قالا ٌرْخ"الاونأ لاق ىرمتلاولاق
 م فد نا ةنارصتَت دمك « اهسآردصْسأو تر حامهانلكف

 1 ىااواتو اًدمس'الاكلتو ب ةل_ةعماهرشاوأىلاًةمكيملا ءامس الا ةسينثت بار اذسه

 ' [| َتءجناو ناَدْلْلاتلقىذلاَت دشن ناو ناتتلقاتَتتنتإو تاَّدَتلقاَدَثتئاذاف ىتلاو

 اهاوسامنيواهتبقرغتلفا"الاو ءابلاَتفذ_كامناو َنْوُدَسْلاتاةنونلاو واولا تدل
 هذهنأ لعاو ب ريفضا!قاهاوسامنيب واهنباوقرفاك ةموملاريغةئكعملا ءامسأالا نم

 اك فاضنال تراصفةركن نوكتالاهن'ال كدر اذ_هلوقناك ءامس'الا ىلا فاضتال ءاسمم الا

 ْ 8 . ماللاو فل“ الا همفام فاضيال
 ٍإ ا نافل أاوأل.جرمساهتعجاذ مسالا ىلا ةفاضالا فري ةنبامباباذ هو
 01 وك أولو اًذهلوقنام_هوحضو ّخأو آف ريغتبالامامأ 4 ةأسماو أ لح رمعسا ناك

 0 هكر ث سايقتلاو لص'الا ىلا ةفاضالا ىف هدرا بر ءلان“ال نيمساانوكب نأ لبقام_خمفاضاك

 ١ مقامأف ثأدمسا ل-رفن اوك لوفكلذو هلاح ىلع ةمنقتلا ىف هّتكر تاك ةمهستلا ىف هلاح ىلع

 . || اودريل ممل اونذح لوفاولاهنيذلاو مّةةفاضاكلذكو َكدَك تلفتفضأ اذاكناف لجرّسا

 | | ياعسل ةدرن اذان لامود كلوز كوُئامعاو ةفاضالا فمةهلرك غيل لوقف اولا

 1| رمغتيامامأو لاوُدلوقننكلو رغم مسا دل نكي م هن'ال ل مسالا هتئَضأث ل>رل

 اولاقامناو الإ اذهو َكالعو ادب اذهتلق هاسنو أ لاحرل ءامسأ نرصاذ ا قعوَل 1 و ىدلف

 ىمو تعني اوقرفاك ةنكمملا ءامس الا نيب واهب اوقرفما ةيمستلاريغىفَكَسلإ و كلو كد

 ىنَتت اق نمو ب تمنوا كنأأ6 هاصسئالاةلزنج تلعج هبت! ىدق نب واهتاوخأو

 . || تامالعرتاسو كالإو كادآو كالَءنولوق.برعلا نماساننأ لملك اانءدحو ىنعلوقناك

 1 | الكبت رهو كي وتأالك ٌتيأرلاةنعليلللاٌتلأاسو ففاكلااةلزدغ رو رمل ارمضملا

 يوك
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 م هك ودا هدد

 | نافرطامم ال بصنلاو ربيعا عج لاق ث ورع لام 5

 تصخا او را عضوم راص نيحامعلزنعآلك ل عش ب وصتمونيرور < مالكلا فنالمعتم 3

 (اهكردغو هلوق) دقو ةفاضالا نمناولذعالا-من الو مومالك قام رثكل ىلعن ةفاضالا ىف الك اوهشامنا 1 ١

 ءان كرس ىأ ا ءامش رن 0 يذلا ىلا كات ََ
 2 لا !

 اوكري لاسغاو ىفازيسلا ا
 (ىارش و ف ىفىأ)فاأالا ْ ابونا نوكتامنا َ
 ا (ىالغو ىضانو < ىفىأ) سائو ا ا و ارش اوقكلذو تانكاس قتل العا ةقفلاب 1 هكرحو فا "الإ 0 ةكرس اسهلبق ىتل ءابلاو || جفال ابلانأ عا + رمضمازدرحلاةمزلع ىه تلا هيلال| سوت تلال َ

 ب ؟ءال فدألا نآال

 اوهركتف تاقلانالااهكي رت

 لصألا ىف ةكردماهعأل هان“ ابا هلعصف لصؤلاو فقولا فيو لوب نم ع

 ةدحاواوماكت ماكو ةيفخ ءامااوةفخ فل الان ال ىد-هوئىرش نواوقيبرعلا نم ||

 مونمو لفي ل ل_صوااذاففقولا ىف فنا الا ءافلن فأل اوقيبرعل|ضعبن أك ناستلا اودارأف ||

 اوعبو فاىككلاك ادولمحو ىتلا ءايلانألعا ْ ب ءاب ءاملاهذ_همىهىلا اروسكمافرح ىلإ ءاندرخ مسالك هفاضا بابا َ

 امأواهظفا ل عفاألا ََ
 كل دوى الإ قال اذه اة ءانتراضواه 1 ءاذه تةاانأ اةمالع هما[

 اناف اهلمقامر وكمل اءابلا 2 ني براسوا هوك لا دور 5

 ةقاضالا ءابانكرس نا | ديصناك ءايلاهذه عم هيفريصت ءايلانأال اذه ىفَتذَكَسو ٌىراوج ءالؤه وىذاف اذهكوق َ

 مسا اهانكر مومذم فرحاهلبقةنكاسواود_ع:تناك ناو ىلتام 0 ءاملا هذه نال را ىف ءاملاهيق. | 1

 رسكلا عضوم فن كشت ١١ إو 2 ترك وشم الؤه كلوق كلذو اهيفةستدم تراصو هال 575 نتا
 ك.ضاقب,تررم كإوقك || , 0 :
 ا 00 : كاسر تار كلوقكلذوا يفد .عدمتراصو اهري_غتلحوةفم فرحاهلمقةنك استار ءاملا ذه تلو ََ

 ءاملاىفاهماعداو ةفاضالا اهيقسلهنأألإ صوقنلافلأد_بابتلز نع ىسوذعف ةرلا فنيسنثالا فنا ىلَت تءايسنافأ ىالغ | 1

 لوقاا اركحو اوه ركف ىدعوح دح اول يسد وبوصتملاو ر ورا ةزنع عوفرملاردصمفى ورش لاق عر 1

 0 هتقحلفاروسكم ارح ىلإ 0 مسا لكن أ لعاو 5 ةسودنا اود و 07 1

 3 الو ءرخ [ىه ىتلا ءاملا هنم تفل عمتلل تصنل اوربا فنونلاو ءاملاو عفرلا فتونلاو واولا ||

 فرس هن ال واولا عمامومشمهيلتتناكىذلافرحاريصبو هتلاءاشنا كل نيبنسةّلعل اهكرحت ||
 َتوُصافتكلوقكاذو ءابلا عمادو بكم نوكي و واولاءذه عم قرحلاريسكمتالو هنمّدبال ف عفرلا ||

 اذ ءابشأو َنيضاقنو |

 (ىنل هيوفس - ) ١5



 ىلع هلوق)
 لعيعقو لسع

 وبألاف (لعيعفو
 اهحو اذهىلا سكول دمعس

 ىل_ع لمشي ناكل اعبار

 لاعمفأ كلدو هلك رعغصتلا

 لاممحأو لاج ا اناوقوغ

 ناك امر اسوماعمنأو ماعت و

 امأو ع+با نم لاعفا ىلع

 ىل_.عفو ءاليعفو نالمعف
 ثن أتلاءاهمرخ[ ىف ناك امو
 نوءاشالا نا عرودمت
 اغاأو اهركذ ىتلا ةثالثلا

 ناف لاعفأ ىف صقنلا

 لوأ مذبجومل لبق
 انرغصاذا ان ال لءقرغصدملا

 ا
 ىلع ةلالدلل مرات ءالعب
 ىلوأ مضلاناكو ريغصنلا

 ةصضفلا اولعح دقمنال

 ملفءوكو دحاسمىف عمذل

 مفلاو رسكلاالاق

 عمت الءلمذلا او راتخاف

 لدم ءأن وناترسسك

 نءاولدعف ىمنع و بريقع

 لا رد كلا
 ضع نءاق اريسسلا

 نويجوت نييوخضاا
 هرظفاف نيرخآ

)0١5( 

 : : 0 ل 0 5 7
 ن وكت ال رعغصتلافدأوه وف ورح الثهفو حودع ناك الفلك امأف لدمعمعذو ل و

 0 : م 52 5 و 00 هم: 3 5 6

 ةنالث كيعناك ام عم كا ذكو لي لجو دقو ثكلذو لب عف نم لفأ ىلعر عمم
 ا 0

 فراطمو رفبعج ون كاذو قالا لئلاردو فرح أ ةعبرأ ىلع اك الفل ءيسْفامأو فرحأ

 000 نرلتس رآ ةدعلا تك ذاع طباع ع طلعو ميغ الشور راطتسر طمس ف كلوقو

 ربط هاب لير اس فانت لوأ نتكرح تفلّتخا ْْن 1 1 رو

 اًمآو فلتخت وأن متاكرستفاتخا كرت ) وأعجب نكر كك لسع فلاثم ىلعةث الث هفورح

 قكلوقو كاذو ءان وأافلأ أوأ اواوه-ةمعد ارثاناكو ا نك املكدف لعد

 7 دو 9-2 0

 و سد رق شو رقاقو سيدن رك سودرو فو ليدل 2 000

 همو --

 ناك امريغصت نآلءا او * اهفال_:االواهتلقالو تاكرااةرثك ىلابت ال صي ضب” صرصتت

 لاذ رح هلا نوكيونوكسلاو كرا ىف عمشللهرمسكم لاح ىلعءىتحاسمنا ف ور أ ةعبرأ ىلع

 لوأو ءانريغصتلا ثلا فلآ عسجلا ثلاث نأآلا نيالا فرح لان“ ناك مدلل هنريسك اذاكنأا5
 لمى نوكي فرحة. ىلعناك امريغص7كاذكو حوتفم عملا ل وأو موهضمريغمتلا

 عمك هتريشكو كاذ نوكم اكروسكم فرجا هابق ءانه.ماخ نوكم و عمل هترمكو ل هلاح

 ا ىف ه#ثلابو ف اأ ع. فهلا” نأريغ نبل فرح عجل ىف هملان“نوكياك نياق هلا” نوكي و

 مسالا 0 ال كاذ ل ءئاغاو موهكمريخهّلا فو ح وتفم عمجلا ف هلوأو ءأب ريعسصتلا

 جياباويتستلا لع نياوفر هب نأ اودارأف عملا ف ىقورسكت امريفلا ىف

 تاك اتانركذاه عدارتاك اع ًاشعب ار نكد م وف ةرحأ 2_4 ىلءناك ام هراغصلا ةباباده وب

 هدم اي

 شرمخو لد درممو ىركاعتقو قدررو لج رقسو ف4 كلذو 2 قس[ ة سور دع

 0 2 همر ركع هو 2 108 هج

 تئشناو 00 ع سقو دوم دو رو حرف ام الاهذهب رعلاريمكف ى دلصوصو

 لا زواحامنو رمال اذه ىلعمهاجاعاو اضوعهفو رحرشا لف ءاناهتم مسالك قاكشللا

 املا عملا فىذلا ثلاثلا نبال اف ةرريطت تأ الإ ديك وأهلاحو هانز لغالإف ورسأ ةثالث

 1 عجل لاسا كا داما ح وتم عملا لو أو مومضهريغسصتل ا لوأو ريغصتلا ف

 لبقهحاتفناو ثلاثلا نبال افرح د_ءدفرااراسكناو نيللا فورس ىفءا:ءالاهذهىفةدحاو

 امناو ددحاو داو نم عمجلاو ريغصتلاف ا ٌثركذاك هنملقرحو ريغصتلا لأن ألا نيللا فرح
 1 8 و - و - - 0 5 5

 هع

 انضر نيس و ير ياا نع ست يي

 نشات ا ل
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 رئاسنمريغصتلافح راب ىو فورا. ذه تناك ها ءاشناا يأس لورامت 1!

 فدع الن ارقحم تنك لل لاقو سنو لوقاذهو ةسهللا تان 0 ظ ا

 دى هو د 3

 نكبر ناو برقأ ذه يسوى ىزا ُلْحُُْتلقل نتوصل ضع لاك أ امشاهتم ا 3

 برعلا مالك نم

 قدم ىفكلوةكاذو يرخأ الاف هنمنفر طاد-أ ضأتقعتا ضاتلاا 000 ُ ١

 ماده <

 00 00 نابت قدم

 ىأ ا ناننس مدلل هر |نوكي نأزاح و كل لعومصلا ْ

 عمجلا ْق ا

 ”ناسس ع سا ا أم ريغصت بابا مه َ

 هددمو ءو مو

 تأكلذو يرضاودرت و ىلسح لوة:ىرخ 0 ب ىرش 1 لب كلذدو 01 فرحأ ةعيرأ ظ

 ءاهلا ةلزنع انههاهولعو ريغصتتلا ءايدعب فرحا اورمسكتل ثنن ات فا[ تناك فل 'الاهذه

 هذهبث نأتلا ءاهتناك امغاو مسلس فو ةصلط َةطَط ىفكلوفكلذو تينأتله يت ىتلا ْ

 ريسغلفل”الاءذ_هتءاجناو لعب ىلا نب وضح ىلا توم مضناك مسالاىلا عطنا منال ةةزملا ٍْ

 فا ىرعتريقتلا ف ل“ الا هذه ترحو ان تراصو ريغصتلاءاادعب فراس |ٌترمسك ثدنأتلا |
 هم9 سدود هو دو د جيجا را 7 دج دج وح جما جي جت 77 7172 77/121 ا ل

 نمفو ىرتاك طرأ ىطرأفو ىرتاك زيسصعمىزعم ىفةوقودو ند عر نونكا اهن الورم ْ

 هوو صقر

 ىرتك يع َقلَء لاف أ

 فل الاهذهتراصاغنإو كريس كرف َر رف رق ىرقوة ىف كلوق كلذو نفذ |

 ََت كانا ولا الواهلثمة تما" ل قلاو لاو و لراس فاز زاعمهد- رهةسلنتنا |

 سو لوقاذهو لنا كلن بواد تعي تيراسشاةلابع مت نع ١ كل عمدلل ءامس“ الا |

 ادعاصقهيبماس تناك اذانتا "لانه كلذكف ليللاو وأ ١

 نفل'الا عمراصف فل ا دعب ثدنأتل | فل أ همت وفرحأ ة ثالث ىلع ناك ام ريغص7 باد ءاذهل |

 تينأنلا فاست فرحأ ةثالث ىلع ناك امرقتك كاذريت 2 نألعإ 2 «فرحأةسغلا |

 ةلزاءاممال مغصتلا لبقامهلاح ن ءنافلالارم_ةثال و ريغصتلا واصلا ورد ارسكتالا ١
 5 وداص#و <

 مهدنع لعق هىذلانالعفكاذكو ءاقن ر ط ءافر رَط ف و 4 ارقص و ارك اوقكلذو هاهلا ا ْ

 ثدناثلا تناكف مهدت اتناك اذان امال 0

7 

 كلدو هلو-ف)

 ىرقر-ق ىف 0

 اعاو 2 ةءر

 تالا 0

 ةسج ىلع ناك اذارغدملا

 فرسحلا نكي لو فرح أ

 فذح نيلو د مفرح عددارلا
 رخالا راو فرحاهنم

 3 فد لو وو ةكال
 اود تنؤملارغقو ثنو

 نافدئازهنالفذحلا ىلوأ
 فلأالا نوفدععال للدق

 ءاهو ثنتللةدودمملا

 ةعبرأ اهلمقناك اذاثدنأتلا
 ةيهلسوءاسفنخوحت فرحأ

 فلالاو ثدنأتلاءاه لق

 راصف ناكر ضمةدودمملا

 نم ةكر ا انامهل

 قايشت هما



)٠١4( 

 5 راص رَذملا اودارأن يح ثينأتلا ف ا[ نمالدد تناكو ل الولاء نانا 1

 0 و 0 0 0 2 هم . ها
 ظ | تورعاوناك امنونلا هذه ىلعاو رسأ يهارئالآ فا الانملدا من ال ءاردح قىتلاةزمهلا ةلزنع ا

 | ئثلكح نأ ءاو 5 اهنملدب ىه ىلا ىنلعىرع ناك ! ملا لع كفاك فل الا ىلع أ

 ىلعف هلىذلاثال_ءقفو رةدعك هفورحدد_عتناكو لءفهلىذلانالعةرش اكمرخ [ناك ||

 01 ريسصب تح عمال ءريسشكت لو نفلت< وأ هناكرح تفلتخا نيلاوتب وأ تاك رسشالثممفتلاوت ْ

 2 1 ناك نيح هلم هوريصامنإ و ىلعف هاىذلا نال ءةريغضك هريق هت ناف ل-.ءافم لا م ىلع ْ

 2 ا ناك اما دئاز كلذ ناكو فاد بنون لعق هاىذلاتال_ءفرخ | نأاك فلأد_هانو ٍ

 5 نإ

 ىلع لعق هىذلا نال هَ ةرمتكف ملاك لك عافملاثم لع رمسكم )و ادئاز لعق هلىذلاّتالعق

 ىلع ناك املك نأ لعاو ب ءاهاانفاأ الا اوهعشاك ىلعف هلىذلا َنالءقباذ اوهشف كلذ |

 وهىذلادودمملار فتك هريق ع ناف افرصنم ادو د-*ناكف تادئارهنعلو فر ةقالثإ

 لد هنومهن ال كلذكراصا-ءإو 1 رلأ سفن نم ءاننمالديهزمهلاهمفام فو رح دعا
 © ومو ل هو

 0 لوقتاو ىب حو يبلع لوقت ءانرحو ءايلعو © كلذو 0 :نمىلا 0 1

 001 101 ل دتزمهلا ذه قتلا املا تناك اذاو قت هلم قو 0 0

 ||| ةنانثدكلذو هفورستدعب وهام فرحا سفن نم ءايهبف ترهظ ىذلا مسال ارق كمسالا كلذ ||
 ده وه -و

 اتساع د هدئاوزن ل اذهك اذهراصاغإو ةقيقسدباَمَمَف لوقتا< هيحب رد لوقتف

 فرص: نمو ا وغلاف وى ةرمصو ضاق زافاهلعخ ءاعوغ لاف ن منأ اٍلعاو اا هد

 : لاق فرصف 1 هولا نمد 1 ا وعلو ءاروع 2 00 ثلأو

 | نال الق هبي وجلاق فرصتيلو ثنأف هب وقم ذهلاف نمو ىلع لوفنا6 يوم
 || نيلاوتلوأتاكرح ثالث همفتااووف را ةتالث ىف ناكو تننانلا اهلا هتلر

 ا ناندث ازنونوفل ا ءرخ [مسالك نأ لعاو 1 ءال_.هفلاثم ىلع نفلتح لوأ هتاكرحتغلتخا

 | لاس يفظك ريق ناف لي عافملاثم ىلع عمل ناله ورحت عك هفورسةتعو |
 |0007 0١ فل ساالاق دال بلابل فويس تكلا عمم شك تحبو ش

 1 ٌناعبضو حارس لون كن ال ناح سس ىف يحسم كلو كلذو ريفا اذهرقشرسكتلا اذه |
 الا دلك ا
 0 يطل تاطلسو نيم اوحنولوقب ممنأل نو ناموحوْني-ءابصلوةتكناال ُنعْيَص

 || لاقنمو نب ذارسقنولوقيو منال زبر تانرف ف ولوقبو نيطال سنولوقي مسهل



 هسوءاأأل
 ى

٠5) 

 كد يا م ل كا
 امآو هحعاحو ٌةقدانن ا وانك يدير رجاستح يدك اردت دق ال ارك راض لاق ةنزارق 1

 كنأ ىرتالأ ناب ىلع ءرسكت لو ءانرظ ىلعهترمك كن'اك نا رنه ي#ةضفنابرسل ||
 3 ع 5 هَ 2 2 05

 اذهنال ثينأتاةْرمهلا تناك ءاب زلط لثم م ءاسولو قالو ءافلصاولاماك كارل لد |

 ملف تهذدةنونلا نأ ىرثالأ نان رط ىبعةرسكستلو ءاجلو ءاملع بان نمثوكمال ءانملا 1

 كلذءامشأو لابرس مال تدشن عجللا ف تدلي ثدح الارسةبسنتا 1
 ناشر وف لوقو

 اننا 0

 ناحرتمرخ اك هرخآو ناحرسفورحةّدعىلعئئ ءاحاذاو يشار ولوقتك نال نشير || ٠

 ىهلثموهىذلاف ملت اذا مك ىذلانالْءوريمتك هريسفحتف عمشلل هيرسك ترعلالعّتملو ||
 لوقاذ عج اترك ذذلاو لمت تحيى هتازنلم ةفرعملاف ريصيئذلاو ئيتدانإلا ||
 تاقولو درع أو سنو لوقاذو ني-:رسست لهل هتف نحسن ال حر تسعسوأو ىضوتا |

 لان رسىمستةأ هاو ىّريعمىْر عمو قلع َقلَع مد لج رف تلقلتاحت رس
 ىكل ترك ذام عسي بو مسالا فرمسنب ل ناو لصأ ىلعري_ةتلاف فرصتتالا تال لابس ||

 سو لوق هلي ىذلاباملا ق كلر ذأ امو بلا اذه ] 1

 د دفا وأثينأتلاا هلأ همملف ف رحأ ةىبرأ ىلع تاك امريقحت باءاذههو ا ا

 المع رق تاق ترم اذاف ءالمرقو ءالصتعو ءاسفنمف ثدنأتلاا فلآ ءمقحلاماَمَأ ينامع 5

 ىف ءاهلاةلزئءاتناك انا نيفلالان "ال ثدنأتلا ف لا[ف ذهن اك فذهتالو ءالصْتَتعو ُءاسْفدسسو

 فا الاتفذ_امنإو ءاهلا لَرععك رمقتو مسالا ن1 ثمحانهافدحتم ةثالثلاتانب | 1 ظ

 ىنعملافوغو ءاهلاةانك موش 1ناقدود مملامآق كرام اكالتش ةرتاهتاالا | ١

 مسالاّمضمسا ةلزغعماهلاو ءاهلاهيفامتةزئجل هُنا مالا هيف عجاف ءاهلاهيفاملثم ||
 رخآ ىفىتلا هكر اريغتالوهملا فاضم مسا ةلزنعمن ال اديآ ف دال الافادحاوامساال نس ١

 و م9 و 85

 لوة:نارّدعَرو ناب رعفنونوفلأ هم ةحلامامأف ءاهلا لق ىتلا دك راي غتالاك لو الا
 2 0 0 2 0 ه اك 0 1 دمرب يع هو 0

 قفاواماو نوذلا لرهأ ف ذعالو ثدنأتلا فل هرخآ ىامرع 215 هر نارفءزو نان ريقع

 تاشبنمنونلاو فل الا همفاماوأ_ءج ارجع نافع ىقاواوءاهْنُخ ناد رفع 31 و 5 هود 2م

 لئمةئالثلا تاس نههلهم هوهام اول عك ةعب 0 الاتاش نمثدن ًاتاافلأ هيفامةلزخعةعبرأالا َّث

 ةزمهلاتمهشأ تك رداتتع رالاتانىفنوناانالةث #|تاشنمثنأتلا الأ قام 1
 ىرث_عيقوىرقهقو ىرقرقىف ىلا فا الا امموكس هم_ثنفنكبس ملواهتاوأو ءاسفنخ ف || 2 دعيرا ء سالت تو ىلا ا سم 5سمسض 5-2

 ىرئالأ هل او-ق)

 تيهذدقنوألانأ

 نانرط نآديرب (حلا
 امهنمنوكي نأزو_ عال

 لالعف مالكلا فسدلهن ال

 الف (رسكف مفبكأ)

 0 ارط ىلع برعلاهئعج

 عملا اولععبل مهئاانإع
 د اولا اولعس ملاك اهل
 ناشروامأ داو اة

 ناو هناف (كي ردا (

 لالعف مالكل ا ق نام

 دحاولاب دحاولا قلل د

 هرغصتو هعج- اوم نكي
 فرحا هيقام .ريغصأو عم

 نيشارواولاقف لصالا
 سدروو نمله ني

 ليدي رمسو لب ارمسد
 نس سد اصخخلم ها

 قايبللا



 تلقولو هلوق)

 قدْ ودو مدن وخ

 ترغسصول ىأ (خل
 ارطن مش وخ ىلءاماخ

 مي اوح ىلعاذاشه4 عجل

 نمهبف سايقلاتك رثو

 لوقت نأ ب> ول كاذ لجأ
 (ديدشتلاب ىأ) ةيفثأىف

 نال (فيفختلا) ةيفيئأ
 فانت اافدق برعلا

 نال طمعمهاطعم ق تاقلو

 ىو طاعم تا اف دق برعلا

 (فيفختلا) هن راهم شن رم
 ناسحىراهم م-هلوقل

 ىدصحاا اوقلذح

 اصالم ها نيءاملا

 قفاسلا م

 5 ْ 2 1 هدو ووو رى 144 915 مدد م

 ]| كناكحج ةانطتعةناوطنءوهنايصقأ ةناوكأ ق لوقتو ىرقهقةلزنعاد-اوافرح نوكتو

 هملعهترق> نوذلاتامئو ةدايزلا |

)011٠١( 

 2 ود 2 ووو 7 ع 258 0 010 0 7

 كنال هود أوهةوطنعترة- كن اك.ذ اناوقأواناوط:عت رق اذاو اناو-ةًاواناوطنع ترقح
 .٠ 5 ١ 3 م : . 3
 ْ ريقتت ىر تمرير ج افىدىلاامبهتمهئادأف ءانهلا +فامريقدع ىردت نمتدانزلا نيذاه ىركت

 اهريققةناوُطسأمأو ثدنأتلل ةمالعات سل نمتدان لان الانههءاهلا تلسدأ امغناو 0

 فذ مسالا اذهاورسسك كافل ار را ت ح رب تلقاك قطاع ًامهاوفا همس

 ع 0 ل تابت لع 6 رملي وأ هانإ ريسكم - ىلعر ةحامباناذه 2

 قيناود اولاف نيذلاو 8 ودل رادو قسط قئاطو مي وح اخف كاوقكاذو # هريسغ

 لّجتسلاوعالماولاف ها نكي )ناو لاَاَري_.كنةواعجامغا ب .اوّطو ميتا اوُحو

 نمانعمنو باطل اونأكلذءانث تح مانا اولا دق مناي ةمململاَعم الو 0 الكلاف

 اضيألوقت برعلا نأ سنو معزو 0 عجب اذاف م ةءوحاب هرعلا,ن مهن قدوب نسم لوقت
 دس“ ى

 ١ كلوقل ون ودو ميني وح تاقولو لباوتو 1 وافاك لسعاف ىلع شاد قئاودو 0

 ىلعاه رفح كذكل و فأنا الو ]وعن ةنكنال 00 ةفلأف تاقاقسينا ١ 00 مينا :اوخ

 تاو كلا 4 1

 راسم ق تفدخل و امد |تفئاتالو اوى طمعم لو وقد لشكل سامقا ا ىلع اه راسك
 و

 الفم علوش نس برعلا لو اسعاد ا راهم ف تفذحاكنيءايلاىدح برهم

 : ارابْعصواًماهّردا و رفح مهن كف قئادىفع ين اود ىلا كم-هردوريغص ىلعو :رمغصةلارع ىك

 امءاو لحار ىلع اورظف لدن ةراوافاك ايفعضم عمل ا اا 0

 ْ نخ .رلاثودي رب

 اهمفذنل عمتللاترسسكو كن“ال تادايزلا نم ةثالثلا تان نمريقختلا ف فدك ام باباه

 تريك ني َتفذخ ملاغُم تافاك لبةمرتْعَم ف كاوقكلذو 4 يغصتلا ف فذ كاذكو

 كلذكو ميلاغممهضعب لافاك تفذحام اضوع ءابلا َتلأملْيَعُم تلق تش ناو عمدا

 لول ظاالاو قيلاوج اولاتاك ضوء ا وج تلق ثةشنداو قلي وُح تلق تش نا لاو

 اولاقأك | ادا ورص او سرا م لا ىف كوقتو ل-كدئاو سنو
 5 هوو

 5 مدام مالكلا فنوكيالع' الأخ مدسقمو لعمل ,ن رح "ناو مدامتلاوريسخ "مو داقم

 ١ ١ ٍ لسقامو نيافرحريغصتلاث لام“ نأ اك ني فرح هاا“ نآقريغصتاا ةلزاعوهامقادن كيرلاذاف

 كاش

 فرح



)١١١( 

 ناك مر دو سكمهنما ف ةرحدعدام 6 وفم :ريغصملا نيا ف رح لقامن مح روما 2

 ليلخل ا!لوقاذهو سةفاذه ىلءفريغمتل قنركتائنكتاروسكييتسنانافرسمامأ

 س2 ريع دو

 قلوقتو ضوعلاو فذ- اا يئس دسم أ

 تا ازدَتفدخ اوهغدأ مهنكلا و ركن 100 انيس 1 0 ذم 3

 كلاذكو برو كبل تلقف تضؤم تشاو ا نمشي كفا 0

 هدو و دهسو 2 كَ

 لد 5 و زلا فذ لكما رد كب ا : عسبمسم و عممسم تلق اهم مَن رقحاذاو لسبعم 8

 هكريسكت قاهمذامتنكا 37 ا ا
 02 4 ناس 7 0

 فذدو نب نمو نم تلقثاد ع ترقحا ذاو هن كول عمشلل

 هن الرق شان تاما ريباخع 1 ريا تلق عمدلل هت ا 3 ريغ تلق تاشاناو فحق ا

 تت ادازلاهذهف لعفتس مدن 6 دي نص هريق ع دارعسم كلذكو لَم ل لمت 1

 هم2)] رك 529 هو

 ا 2ك ا 0 راهو رع 2 قلوقت و كلش ذامولع عر 0

 ن الر سك لوقتال و مرا لوقت رّلءافممالكلاف سدادن' ال نيعا زراعات ا ١

 تر رجة راج وقح ف لوقت )را ترم كن كف هه :اراغاأءا رايس انا ْ

 مالك ١ ىفرسلهنأل اج الات تنك كنكلو راسل - هنا عمارات ترمدك 0
 ع ىدهوعو

 تاب تلقا عمشللا مترسسكو اكن الة اقع كرش اذا ّل_ءافمنوكتالاك ريت ْ

 ى هةهءدو

 تاتا هن مى 22

 مسا ص رس أ

 هلا ىذا ا نزلا فو رح نما بلو امسئمدحاو ||

 الوقتو ءاملاو واولاو فا الا فورم تاتوشوسلا اب دسم لادا نور هنيللا فورسو هي

 ا 1 رفح اذاف راب 2 راع نادر دل ولاهقذاح تنك اك لعمان نما اللادلا ١

 | ةلزنع ريضتفو اولا اندر ا 00 ال 1 ..الالادلا َتفذح ْ

 ْ اذاو ندوعمت 8 اكىلا م عفىلو" الاناناس كلذءاشأو لوا ا

 بفشودددَتُح تلق ُدَدةَح رح 1
 ْ وهاني دافَع ودداْفَح تاق 0 الديد

 ْ ا ال هلزتملاكلتسفنَدْوَدَغ ترق اذاو قلاوحورقاذ عز ا

 فذحوملا ارطضنلوانههف درا سفن نءوهامةلزنعامهنآل نيلادلانم فدل َتالوُتدادَعو |

 ١ ةعبر .الاو َك ةعدر "الاي
 7 ١

 1 ٌترمحاْذاو ودع ندور اتم“ ال ىو طيطق لطول لوقتو ةسملاب |

 17 ال 7 17 7-7171 م ا 1 وبسس”

 772ج رج ت76 7 تقتل“ حرة رهن 7727 ضقتتخ

 0 111 م 17

 لو_ةنوهوق)
 ثتدودعم ق

 لاه (ملانيد غم

 ن'الّكاذ ىتعمو ىفاريسلا

 روصةئاز نانا
 وأ ىلو الا نوكتح:نأ

 ةيناثلااهاناعحناف ةيناثلا

 واولا تعقو اهانفذ_-و

 ةسجن ىلع وهاهفةعبار
 ناو نيدمغم تلف فرحأ

 ندوغم قو الاتفذح

 ندسغم لوق:نأب حوو

 ىلوأ ىهوةدئازواولا نال

 هلزتمراصو فتم |
 ىلعادو ف ونس ىرئاك صا مةضْْلا فلوقنك

 إ تا ةّضرش لام

 | نانيِد ْبقُسنِدْؤدُمفلوقتو اهوفتشو نوذلا ولنف:جاولاةدقو لاس كاذ ىلع ||

 فل'الافذ_ قلاوح
 ىهفو ةفلانأ اع اِل

 فذلا ىلوأ

 ما واولا



)١1١0( 
 رى هسوو
 1 3 تئسشناف 0 ا النيثيسلا ىدح اوتونل |َتفذح سسعقم

 رو 3 طيلبعمالا هيف سلف طول مامأَ سعيتمتاقتْئشناو سعب شم تلق

 ا : تناك اذاوا ولا وى امس 5001 ر واو تشن داولاىدحاتفذخ

 ١ || اذاهنمق سالف سستعقمامأف عمجل دكلا ف فذحتالاكريغصتلا ىف فدك ل ةفصلا هذه ىف
 01 0 ا 2
 نونلا ىه ين لاو عمب مس الا كريس كق تششتهسماخهدئاززيشسلا ىد_ح|تفذح

 هدو 11 0 ههه

 نول ىدحت 2 م8 3 رفع فلوةتو ل عافم مالك ]ا فساده: ىرئالأ ْ
2 

 ةدان زا ورح نم ىو دكا وندودغ واوةلزنعنونااءذهنأ ال نيمالل(ن نميندخالو ١

 فرهلا سفن نموغام ةلْزنع ىهو ددست>و ندودع فدي زملالادلا ةلزتعُمدبزملاانهه يلاو ْ

 كل 01 ا فةءاضتناألاةدابزلا فورحنمتسلاهن"ال |

 ا ارآلا ةلالقلا تانمثتكأ كاي ا و دب :واطعو دواط 2 تلق عمشل هترمسكو ْ

 7” تاقشع واذن ال ليو لع تلوح ررةحاذاو ست نونو سادس ءاب تلقثاك ْ

 ار 0 اولاتراصاغاو ٌّس واثعو لوامَ ْ

 ةدئازلاءاملا ةلزئعةدئازلا ماللاتراصو بش رق نشك مهدنعتراصف عب رالان ةثال-لاتانب ٍ

 وهاماوتشأو ءايلاةلزنع وهاماو ل رقاولا# نيسح ءابلااوفد_كاك اهتفذفل بشر ةىف ْ

 درتي عمود ركز لاك لنا ليلا لوقو برعلا لوف كاذكو نيشلاا ةازاس |

 نيلادلا تكرت 00 2 نما عفذحاك ثوذلا َتفذح دحاودّدسْنَل و
 2 فرهلا سفن نمام_مم”ال

 ) لماك ) حامر طل لاقو دل نس ان كاد لع كأدو ْ

 مى هد
 كدا موصخلا ىلع أ مصخ

 ع هو ب 0 1 موو 1 :

 لعمفأن ال الاسم نم لدن 0 ف سل لس عرتاك دلل | تل نول اتفاق اذان '

 قاطلا مك> ن حامرطالةثالثلات أند 00 ه2 رباب فدشنأو 5

 هدذل ا موصخلا لعرب مصخ د د

 ارد اذاو ةثالثلاتانننموهقماصان اةدشوهوددلاان مدا ا دل ىدع اوهوددنأأ هلوقودهاشلا

 ١ نر و ن عض وعلا. لاز دقدن "ال فور صمد, ديل |ل بق هنون نم ضوعناذهمل ا ليقف دار يغ صترخ صف هيون تةذح

 ْ رهظ مصخم ر 1 ىذأن مدا لس مشثلل هلامقتسادنعهي دب كي رك ىف همشوءاررح فصو + هية لعفأ

 تديلاردصو رهظو باغرأ قو 0 ار وكلا عاصر هيد كرد وهفهءودصخ بع

 ددنلأ موصحلا لعرأ مصخ د# هل اك وذا مذخ ىلع ىصض»

 رول !لورع ا لودالاو
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 تدعم ولو ل رعلامالاك لع رحافاعغدمآلاو وكن ال فعاضملا نمّل-ءاقآ او فءاضملا نم

 برعلامالك ىفبلاغلا ىلاو ٌَلَمْفَآساسقولا هتددر ةىرتاكٌسسلُأت لقدن رمح سلا ل !

 هكر 0 ود ةودح سابق ىلعراص ة ري ترق>اذا و داش ةومح ن5 داش امعاو | ا

 تس 38 را أتلف ريم! ترفحاذاو تملا كاَذكف لعد رمح نأ لالا لعانهه ْ

 اهلخدتمةدئازاتلعجاذا فلالان "ال ناندئاز ءانلاو نيسان 'ال ضووعلا ىلع قا ١

 نمْئشفل الادعبسباو ةثالثلاتانيق عاهل د اناو ةسيئاالوةسعبر ةداتانيلع |[
 نيسةلزئعءاتلاو نيسلا تراص ولفت متةلزاع ف ل'الا تراصف ءاتلاو نيسلاآلاْاب زلا ف ورح |[ 1

 جس 1 تك ا هرهحاذاو لس نأ ىلع لدي قرب سس فرص كرتو هئان ولعفتسسم

 قلوقتو ددسن ونةزنعتوذلا دا اتا الا "الا ذه ىنتالو ةدئاز فلا الانال | ا

 كلذ ىلع ل بلدلاو دهم ىلادلا تفعاضام ءاذساو ءارلا ٌتةءاضانغاو ح و َددَحرحر ١ ١

 1 هم ءممألا
 هكريسسكلت ىل-ع هر ةحوعاماوهارا م هضعب فءاضومارل مهب فاشون

 م-منأس ذولمسعزو علالو عمل اولاقو حراردلوقب حَوحرذ بتلوستا ل ع

 و 5 5ك 5و 5ك هوسو

 تاو ع اطملحو 0 و 2 رح اذاَكمكمَد و 00 عام نولوقي ا

 نيف ةرااءاعتلاو ا 2 5 ذو حادذاو 0 2 رارذا ولافاك اًضو 2 ُح 2 ,رذتلقتش ١

 ضوعلا ىفاواوةو وءىح نأ لبق كلذ مناك اماو ريسغد لف ضوعنلاءاحو دحاو عض همم

 1 أل_ءاعفو ليعاعقنأ اذ عمو ب رمذ ىلع ريغ ىف وب ص ىلع ضوعل | توكيف محار آ 1 ش

 اوعز و لدي هلو ةسارآا نممدنع س ص ضنألملخلا معزو َلملاعتوَلااعَف نمَُفرعأو ||

 نال 71 0 رقحتوءاخاو ءارلاح رد آف اوفءاضام هلوأ فءارلاو ملا اوفعاضممنأ ظ '

 تمانارتكلا ميلانألا رلانمفذحل اءىلوأ ميملا تراصوٌةعباوريصتءاسملا َ

 َْت باو حرس بأ نما اك تراصل سد. رص تاذول رسامه ترفع كنك :
 هفو رعاك ”الئااومانءرن رح أ [وأهلَوأ ن مناف راسا ف ءوض ئد و ل د ا ١

 ةعب رأ هند عتناكو ه رد اوإةأنبهنمقائلا عوض يزركج نا: را ؤ 1

 ترقحاذاو ادحاوى رحنا ,2ناذهف كدنءةثالثلانموهفنماف رخهعبا ردم ١

 كاذكف فذ م عمجلاهن نا ولوهعنارواولات ةالاذههالا سي ربو هفلورسسما ا :

 مسادجا تمير شح ذاو ههاشً والواجب ىفاو ترسكوأ ترقح اذاف رغصتلا فف ذتال ََ

 ( كنا نودع قلو
 سلسال ل ]ذل تل ل آآآه ل | يييييييبب بيبي سبصصببسيايينيباابب-ب-با

 اذاو هلوق)

 قرشا ترتع
 او ريتسسسانأ ال /جلا

 ءاملاو ني_سلاو لعفتسا

 اضيأةزمهلاوناندئاز

 فذ > نمديالو ةدئاز

 ءانااو نامت نداز

 ةزمهلا نال فذ اىلوأ

 ناك جاحزلا لاقو لوأ
 لعفتسا قى ري مسا لصأ

 فل'الاو جرذسا لم

 ىلا ل_ةنثل صو فلأ

 مزلنأك فلالا عطقف مسالا

 ملل هقناف كلذ لثمىف
 نيسلا او فلالا متلعح

 (.ةلعدق لمقدُئاو زماتلاو
 ادئازرز الاقرعتسا ق نأ

 فرحأأ ةتس ىلع هنالةلاحمال
 ةتس ىلع مسالا نوكنألو

 نأ جوف لوصأ ف رحأ

 امإدئاز فرحه _.ةتوكت
 ءاتلاامإو نيسلاامإو فاالا

 نمسدافورلاا قاينال
 اذلعح ناف ةدانرلا فورح

 اهادعامو ةدءازهزم-هلا

 مالكس مق نعحر حن ىلصأ
 لهم نآس حوف ب ردعلا
 نيتدئاو ءاتلاو نسا

 لهن نأ ن م دي نكي لذ ئنمحو
 تاخدامنال ةدئازةزمهلا

 الوأ ةثالثلا تاوذ ىلع

 نسم اصخلم ها

 قارس لا



 )؟١١(
 4 ١ 000 5 0 ل 5 ا"

 5 د_>-اسملاة عاج رقغخنأد 2 او د>ا ولمسادن هدم :راقضك هريدكف 0 َر

0 31 

 : مدقمر ةدهك لجرمساريسكيو رشعي و :

 كلذو 4 ٌتالوصوملاتافل'الا اوأام ةنالثلاتاننمدئاوزلا هنم فد ام باباذه ب ||
 اا - ّع . _ 1 و ه8 0. 535 38 . 3 1

 هكب ر# نم دالاه دع نمار ل امد الةلودوملا فا الا تفذ_>-سرض' تارضتسا ف كاوق
 ب .٠ * 1 0 2 ا

 7 8 ا 4 ع 206 0

 عملا هن رمسك ولاهفذاح تنك ه نيسلاتفدح رابع راق هاج اولعدقممن الئذددف ْ
 اذاوهلوسق)

 5 بي 4 3 . 3 7 31 8. 3 5

 امهدح آف ذح نم اّدباو د ل ثم ىذحلاب ىلوأن يلا تراصو لمعاقم لام ىلعريصي ىد ساس ءقا ترقد

 ناكو نابشلاو فافلاوذ برعلا مالك ىفامىلءهرهسةكتومريسكت نوكي نأ تدرأ اد اكن ال || ىأ (فاالاتفذ_>
 كا 0 - . || فذ كلذكو لصولافاأ
 |0000 دا0اا0 ىنلما عرتالا مهشالك نم علام ىلع هياؤيح نأن سنس[ كلذ || اذا ةلب”الاهعم تونا

 ةسيئان“ تناك اذا :دئارلان ال ءاملا ف ذخالواهيلد أي كر 1 الا َتفذحرافتفالا تر 2 ٠

 ا ىف ئتهنمفّذ لنيل فرح نوعبارفرحأ بخ تع فمسالا اكو هايج ا زاح (لالنعفافاأىأ)

 جيابد جاببدفكاوقكاذو ريا 283 ياسلام ءى هن 00 هريسكست ْ تيفحال ا فاالا

 0 الاف ذحاداف ءاملا نماضوع ءاهلا تراك را با را لاو يقي 5 0 اهنذ- حىلا

 | فذ>- ناكف نوذاافد-
 كد "الاسد ىف ”ل ةلزغع فلا تف اذارافتتا قاتلا يول ا الا 32 0 0
 قت نالىلو أن وثاا

 قالطن|ترقح اذاو ريقدتف لوقت لمعا ملام ىلع ناكل فا "الا ف ذح دع عمجلاهنرمسكو ل || ها فاالا
 1 قارس
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 تانيف الّوأت ناك اذاةدانزلا ن النونلا عدّتو اسهيلبام كرها ىلا الاف ذك يلمطُت تلق ْ

 عمعلا هك ريسك3 ىف ايش هنم فذ لنيل ف رس هع ارناكو فرحأ ةس+ ىلعتناكو ةثالثلا

 عب اري دع وبري و فيفاحتو فافو حن كالذو رمغ_صتلا ىفال ولم اغم لاسم ىلع ءىبحت هنال ظ

 |0000 اترار ترمس اذاو فاف 2 قءانلا كح فاالا فذح دعب قالطأا ف تونا

 | نم فذ-تالو لال_َّشلاك ذ_ةنيسوهامنافرارجر صك ناك فنالا ٌتفذ اذا كال

 بابمهش قيهن اعف فلالا َتفَذ- تايه ترقح اذاو علا فهنمفذ_ الك لاما

 ! |تابهشت رفح لن" اكبف تعجب ذاري كتل ىفاهةذاح تنك اكءاهلاد_هىتلاءاملا ٌتفذح مث

 جمجلابسكتتلا ف اسهقذاسّتنك اي لاذلادسبىتلاءايلاو ف لالا فذ ُناديدعالا كلذكو |

 ْ : فالاَتفد- سا عفا ترّةحاذاو بيدبهشو نب ديد ءو2 كاذوثادغت 0 ل كيف

ساسعق قس هن كه كيفان دامل
يسلا ىدسح نان ل انفو 

فذ ج نمربالفنونلاو نين
 | 4 



 كونان يد هنااا طول لس سا را اليهال 1

 تفعوضْنيسلا او ةدابزلا فورح نم ىب مو ناديدغاو بابه ثا ىقءاسم ءااةةزغعانهامأ الدلوأ | ا

 ئنهبف نك مولو ناديدغالاو بابه الا فتداب زلا فورس نيم سدلا مو هيلا تقر وسلا ا

 مالك رهان سكت ودق هريش# ءىب < نأك هن كلون دسل نول ادنم |

 قىذلاك م مسالا ابي رب را «ينل تفي ئازلاىدسعافذجج نما ديو ا ََ

 داولا فذحتو انزكذا فلأالا فذسحت طيسآءتلق ًطاولعاَترمحاذاو ليلمشك ذاك /

 نمو-هامةلْزم- هكر ل انما راف نو. |او تاديد الا ىفءاملاةلزتسعامم" الدو“ الا | ْ

 ىلعداي رنا هيلعدب زم لود واو كلذ فاك ةعبر الاءانسةثالثلاى نأ هنال فرحا سفن || ا

 ةعل د رالات اسس 0

 مم 0 تان دمار همفةثال- لل نم ناك انيدطرلاس 9 8

 هسو

 | ست تاق تدق ١ وسال تلق تش نإ 2 ةوسالقوذ كلذ و 7 تدشامْم 1ع ا

 لملال اود ةاذهو سالسق مهشعب لا و را هو 07 نيح كاذاولغف ٠

 1 تل ننال ت فديخ تنسف و 20 ونلاتقددع تءعنا ىطيح كلذكو ||| ا :

1 - 2 
0 3 

 سلف فر ا سفن نضوهام ةلزنءامهالكو ةسهلناءانس ةثالثلا اقفل ناتدت دئازامس "الك لذو |
 7-22 9_ِ 1 ع

 زل رك كاد ةوسنلقةزنجهشابسأو ىلع او عت عاق كرش الا ةنما ماع رافد اةدحاو || |
 َِء ا 0

 تةذح تتشنا اوُليلسْكَو لك اهريدقتو لل, وكو لسلن وك تلةوواولا تفذعست تش ' ١

 و 5 ى و

 نائدئاز اهم" البغي وك لعب وك اهربدقتو ليث وكول وك تاقفنيماللاىدسحا ||

 ملأ فذملا نوكمالا#و وفق ةرا | سفن نموهامةلزنع ايعيدخاول و لج 2 1

 كلذ ربح تلق تش «الإهنميدئازىدحالا أ
1 
 زاوك ىلوالاو ثدنأت فلأةرخأ الا فلالااهغاو تمن ةثالا كلا اللا ئبجت ل نيتدئازلانألا | 1

 دشاناو ىرتاك ىراتتتب تلف كذا ىراخ ىرخ

 ام امهاد_-لقذح نمد نكي )عمده رمال ولكن الامهادحا ف ذ_-نمديالفزوك | ا

 الات دايز تماج ام ةلزنجةساب ةئال كلا احل اندام زي م لامراصق تيئذشمف |

 نينا نت دان دانزلا أك: ئشبأسئاغلن اثبت لامه[ قنات وتصمامهنال سهلا ةئالثلا

 لجو لوفي ناكنفورعوأامأو ةلستإ ةثالتلا اكل 1من [ق نان وح أ

 هَ منالعت را ا م 7 9 فئالنمالسول

 نو هل اوف)

 (حلا لاأ وك كلذ
 تك لعاد.عسوأ لاق

 ماورد ريسغالاأو 5

 دحأوو اولا لع مك

 ىلعدل الج ةدانرلاب نيم دللا

 تدحواذاواولان' الهرئاظت

 راك أ ىلعوهاسمف لوأريغ

 بايلاف ف ا ال: ّ

 رركتاذاماللاو ةدانزلا هف
 كح ةثالث نمرثك أوهامف
 امهواضد اةدانزلاب هلع

 اعمقاحلاللادرز نادئاز

00 
 6 راعسصل | مهفع

 تودلاوطعف نونلا فدك
 قريت و ناندئازمحلاو

 للاوك قريسخأم يصفع
 ىلأهنأ يدفع فردقهنال

 رفع ميلا ةدانزيالوأ
 هةقحلأفنونلا خدمت

 تقطااك لدحر كسا

 لفمح تلقناسح لمح

 لاأوك ىف واولاةوقاكلذو
 اهءوقوو هكحرألا

 نونلات سلو هنا"

 ء رك
 قارس



1 
 - دمي رى- دعو كم ه م

 ةةزتمانههفلالا تألق نمنع وةينتلعو وهن ريسفعل اوقةن أ هنسحأ فة راف باع :وأ

 مسالا رخآ فن وكتالابلاوءان. انى تسدلو مالا مب دماغناو حدامدو رفاذ_ءفلأ

 ىراوح هان ىرخمءاملا تريل ةّمنالعو ةسسناع نمءاهلاَتفذحولو انا دله والا ةدانز

 ةلزتع اهلا اهيو ىهو ىراوح فل كفل الا تراصو فراس غن نموهامةفزنسعءاملا تزاصو |

 ءايس الا 0 ءاملاف فذ النأردحأف هللا سفتنمىدىتلافو را امه تان راح

 00000 دو رسام ءانبى دلت هن ال فركا سفن نم وهام ةلزْ اد

 31 :اي كنآأم د هب ,رافع تاةنيح هن هر فعتددماغاف ةعدفضنيعةلزن زا هن هرسفعءاننأ

 يري سلو 5 2

 5 ذاىرابح فااباههسشة نس و6 هريفع موضعي لاق دقو ٌرفاَذء تاقانمار ه2 تل

 0 لو كنءاشأو ىراذع ل تا قفتناكو ةدئازامأ م ةدئاز

 )فل الامذزهن الور ارهمو وراس ناك ىئ سس كرو ىراهمهعماالحر

 اولافاك ى 00 ايتو انل لا الد اءاوةذسف ير ناو ىر ,اهماودارأاغا ثدنأتلل 9

 ى :زئالأ لعق ةوللاصتو ىلا عم كح لاعقامناق فراس: نموهامفاب انعو ىداذ_ د
 «ءو و و 5 2

 تارامكلاب تنك كا ارهعو ةانر هعد در قحنا و دحاوئدل اعف مالكلا فد_تالكنأ

 ةثال_ لاقت داس ”الةيريسمعور رفعت لق تدشن او ةنرسُمُعو نقَعتاقتدش

 ةعدار وأةسماعدن نم تءاحاذا ف لالا ن* ال ةسهلا هاش هاتدئاز ىطْنَمحناك اك ةسدلنا

 رفع هانعمن أ ىرثالآ ىنعملاب رقع دان ز ىلع ل دتسبو نونلا كلذكو ودل

 (عد) رعاشلال اق 0 ليرفع و

 تايب هنرفع تد :رافعر ريسغ م علا دامو

 ىا ل و ةعررالا,ةئالشلاتقلًانونلانالد ضد ذر رعالااههفسيلف قصر رءلاامأ

 ريقتلا نمرخ [با,فدسشنأو 7

 تاسرفعت رافع هريس + قاحاح نمرصاادج 0 و

 دحاولك قاقتشانال هثالثلا تاس .نءهنا لع كلذ لدق هلا عن تدرافع لعهبرحو تاسرفع هلو ةقفدهاشلا

 رقعلاق فذحفهسملات اندب هقا+ الناندئاز رفع نمنونلاوفلالاو ءاوسامهاذعمو نفعلا نما مهتم

 نحل انمدرام لك ه,هفصويفةركملاةيهادلا 10 رات اودي زلال | «در حت ةناسب

 نمدركنأ اودصهرك ًاعالا ناحاح نيرغظأ/ىأدسالا هك فصول و ىندملا ف هلثمةانرفعلاو رفدل اومهربغو

 1 ماظعل |ىهاودلا



)١١ 
 ا فلاالا فذلاَتيوأواهنذسك لوف رخلا نسف مو_هامةلْزْ ع نوذلا تراصن ثدنأتلل 0

 ْ 1 داق هه.« االحر تر ةءاذاو رطق فءارلا زن عنونلان يامي 73
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 نداود_ خاف لدا صو 1 |

 كرك الا 4 2 فذ م
 لوالاة_ءيرالا ةماصالا |
 ند قف اراننا 0

 جلا دريمش لد رعش فو حدب رح

 ثءسقى راع قاولافو ْ

 نيففرحاهجتم اوطق_سأو

 فلالا ارطقتل
 ىدحع ارلاو ةريخالا

 ةعيرأ ىلسعؤب
 عا فرحأ



0 
 اها

0 ١ 

 ندو هلوق)
 لدوسلاف ردم
 . رحم نمن ال (حلا
 لاسة. واولا ندم اهاعع

 هلل لفرو لاس لاس

 هحولااذ- هوفو-<-وهف

 زمهاانم نكمملاذارع الا

 هلص ًاامىكددنع فلاح

 عبوأ ف ةوأمةيلجر ىمس ٠
 لق ةممستلا ىف هءلادر

 هلم تهذامربغ صّقلا

 لا قلو

 فاخاذه ف وموفق

 0 همه ىب

 ىمعساذأق عيباذه عسو

 لبقلاسلاسنم لحس
 لبوسل.ةرغصاذاقلاس ٠

 ةدو>-ومهءف فلالاو

 ها ريغدتلا لبق
 قاريس ٠

 (م
35-2 

 تف ماد تي انتاج

 تا كد سيلوف همت لهذ نيعلانأ ىلعكلدب ذمكلذ نذ 0 هئنعتيهذأم باءاده هو

 ظ زم-م 0 وتلف نر ةحاخأت تام اللداضن كان نمو ها رفح
 ىو و

 ىذلانأ سنو ىفريخأ فا 2 قاع ةازتعواولان م 0 ال لب وسلاو

 00 ةندساسنأ كلدلْثمو ل وعفاادارأ اذا 0 و لاس انة هلل لوي زد-يال

 9و - 1 هو 5 2 6 :

 ةازينع نيعلااءانل ١ وءاهلا ىعموماالاتدد رة ينس تس قمهلو “الد ىلع كلذ نيعلاىب ةءاعلاث

 هى

 الا نهد ةييلس تلق ترك اذاف نيعلا عضوماوذذخ تّسالا نودي ري --لوقت نئانوف

 (زحد) لاو ماللا عضوم فذحامناف

 55 هسلا اناس يعاد نإ 5

 داولان أ ءاملأ ل ل دا فن لوع مدتالذ ند 1 همالت هذا تاناذ_ه 2

 ىل_عنال_اددوءامدو واولاوأ هاملا تان نم هنأ ىل-ءدن أ كاد هند 5 وهاك اش كلذ نمو

 ا مالا نال عدام 00 رع دا ن1 ردد مالام_ متهامنأ

 ىذلا نأ كآدب حر لوفتّحكلذ نمو ٌتهقاشو ماللا ةفسّتنم بهذام نأ ىعاضب ؟لبلد
 9 هس

 تمئاسلاف ن مو ةشسلاف تاس ة نس ىفلاق نمو حا أ م,هلوقءاحماللا نأومال هذ

 مم هس و
 رى. و

 : كذنمو در رع واتا مو ٌتدئاساولا فاك تدك نما واع د2

 لود اوع» ن 00 و ءاكعأا نما هلع :ةييسشعةضء فلوق رد هان درعلان مو

 2 ا ع : : ٍ
 دحاوامهانعمتال_هولفو تزنامنأو مال هذام نى لعل ادن الف مهاوقو ل

 ١ امرأ مال
 د 0 3 انالف كمة ف 3

 ريقحلا نمرخاب ا قد شنأو

 5 هسلان امص ى مادسعنا د

 ا مو 01 سم تسل رس نإ لع ةنسء اهلا تلدف تسالا يع وهوهسلاهلوةقدهاشلا

 ثيدحلا فو ةهتسليقاممنمدح او لكرغصاذافتسا ىفةتباثلاءاتلا ىهو هسلا نع تفذح اك هسف ةتباثلا
 " باؤصلا عم نامئصلاو ءوضولاب حو نبءلا تمان اذا ىأ ةبرقلا مف هيدشي طبخ ءاكولاو هلا ءاكو نيعلا
 ا »* تسالاباؤصك ةسالاوتءاندلا فمر

 * ل نعان الفك سمأ ةلف 3#

 هريسفت مدة2دق و نيلف ليقف دونلاثد دهر رةواذافنالذ نمف ودع الفنا ىلع هءادهشتسم



)1 ْ 1 0 

 (زجم) جاتا لوقكاذ ىلعكلدي_ةفيغللا |||
 35 انعقأز رع بَسَحف 5

 ) َح د لاك ٌرطضا نيحهلصأ ىلا ءامن اتانبن مناك امّدرَك ص اثيحصأ لا“

 دع الع“ ويا سولل اكو مهو دع

 ا هل-همو ه ون تاف يس ةنرثك نيسان تان لسالا متنا د م د هر

 تيدا 1 م وأو اوق ارك هلا |

 هب ١ ينال هبت 1

 لعشتو حو ملك كلاهذنأ 03 و

 نأوهازحلا نإاّمأو نك فقنتاك طيز دا اوقف هتف ٠ نتا كاذ 5

 جما :
 #* اعفأز عوج بسح ىف + 5 ا ٠

 ترقحو ام ىم“ اذاقهدد كثملا هفعاضملا: نمهفوذع هففخلا حنا ىلع هءلالدتسالا زيدي دش هيفده

 ىلا صتنملاتءاثلاوهسمفالا ارعلاو يشقتلاو بحت 2! اهانعمةلك ىهو يضم لاقيف ةفوزخ ]سل

 ري_غسأرلا ب صتنمناك كلذ ك ناك نموردّصلاج ورخور هظلا لوتخد س ءقلالصأو لذ الو عضم

 بابل فدشنأ او + سعق ةًازعوءاسعقةزع ليقف املا فالس

 5 الع َنماشون ضو أس ونت ى مو * : 3

 ليقف همالتدر لح ر لا م« ارغصاذاف ماللافو وذ لع نم مهلوق نأ ىلع هيرلالدتسال اوال نم هلوق دعا .ّ

 قنءغمو هالعأ نمهتلوانتو هتفاعفةالفف ءااتدروال, !فصو د ةئمالعن يولع |نمداصأن

 هدعب و اا

 * الفلازاوجأ عطقت هباثف * ظ
 ىشع "هلا لوقسمبدعتأو

 لءتنيو < نملك لاهنأ اولعةدنهلا فويسك" ةينفنم
 اياعا وهىدلا ف.ءضتل اىلاتدد رف نثذ :اليقت درقحو اهم يم« اذاو ةددشملا نا نمنأ فيفذت ىلع هنا دهشتسم

 دق

 نطأو هلوق)
 فاريسلال اق (ملا طق

 ةففألا طق ىنعد

 اذا تبسح ىعع َْق ىئ |

 ترغصم الج راهب تم»
 ىرخ أ ءاطدرتف طءطقتاق

 عاضقناهن ىنتك نال
 عضقطقلا وسع الا

 0ك اماكن

 هأ فدعضتلا



 مجال هلوق)
 ًا.ثءاتلا نوئنؤدال
 قاريسساا لاق (خلا

 تش ىلاءاسمالا تأ ىندب
 نديم فنقول اانا اانهيذ
 ى_ه اهانرك ذ ىتااءاممالا
 لصالاة نوم ءامعأ

 نال ءاهلااهتامالسءىف
 ةونوةوخا هيفلصالا

 لصأف ةيذوةوئهو
 هاءاهلا هلك كلذ

 (01؟ك) ظ ْ

 / ىتلانإو لعين لام كلوق ىف تلد ىلا نإ كاذكو اههايسشأو نعةلزنمف لعسفلا بصنتى لا ظ
 ١ 58 ” 1 ا لل '
 7 سدلو 5 هرح تصقن دق ف و رطل اهذ_هنأكلذ و ىأو ىنع اذ_هاه هريغصت فل ]وة:نامئعمقف

 . || ءانناصقتلانوكين أ رثك الاو رثكالا ىلع هلم_هتفوهفو رسما يأن مل لدا اص: ىلع
 و 0 : ىر- كد ىد 1

 ءاملاهناصةنامتااذههشأامو دب نو مساو نبا تأ :رئالأ
 اا0| 5و هيرو

 ةلوصومايلا هلو ناكو هال تيهذام نا اذه هج
 ا 1 و لوقت ناو مسا كلذ ند 0

 ِكِلديو نوكسلالاحىفاهيلا باتحتامناو اهنعّسدنغتساف افلا تك اد

 1 تِسااض لاذ نمو ءاسأوءامسأ مهلو ةءاملاو أو اولاامنأ رماللانباو مسا 0 لع

 ا : دال اوقءاهاهنأ وماللا باهذ ىلع كل 0 ا

 ىلا ثنا همفتناك امتودربم_مألعا هج ثنا ءانهم همف تناك امريق ف باباذ هو

 دبعءاك مزاللدبب تلو ثدنأتلا مسالا اهوق- امهم الءاهلاهمف تناك امنوَد دربك ل_صالا

 ْ تقل ا ئاوماهل اهيفام عمتك همف ىهىذلا مسالا عمتابتاو ةمزال نس عرنونك تسلو

 1 نيفرحلا عمتش نأ ل مك كاذك تناكالف دم هيب مسالا أم دب

 فر-لا نمسهذاعتئح اذاف ءاهال كاذز ل5 لف لام ىلع ريقتلا ىف امهعمريصت ىتح

 1 ءاتلانوكنامغا و هلسأىلءفرحلاناك ولمن ىلاةمالعلا ام الءاهلاب تح واهتفدح

  59ا ١

 ةسشاتدن فو ةبحأ تأ كلوفكلذو اهباهييشلتاهلا هنمالع 6 هلصأ ىلع ناكو فرح

 9 د هو هد كه-) 5 . دطسسوع دم

 ا /نمالداهلعج هيه هى 3و4 عينه تنهىف لوشن مسن درعلان مو م 5-0 .دتبدو

 0 و ه9 0

 1 0 ل 0 بانا الاسس ءاملا

 ْ ا دست ا , لانااذ هل

 ْ | ثيحمأهلا تيريضفف تفدحأف ءاهلا لالا ىف همالعأ..نالا اش ءاتلاعن وشنودال ممن الو 3

 ١ ٍ م0 مامةمالعنوكت الاكءانتلا لاثملا كلذ ةمالع نوكت ل ررةح

 لءاثنا لوقاذهو هاتلا

 | رقحانا قبامتأ لق نم هنم فذ امريقفلا دربال هنمفذ_امريسقباءاذدإ

 || ءاتلاكمئانبدعب مسالا قل أشهر [سدلو ريق ةلثم /ن محب رخكالو رّدحملا لاثم ىلع نوكي

 0 ايمانا 0 الااهناو تس تم فكل اوقثاذنخ ب ءاهلاوانركذ ىتا

 ينمو



 كيا قسلا# ءزمهلا اوفذسح م-منأريغر هلالي فرمان زن َ

 اورق /ءالؤدهف رعب وهل اثم ىلعرأ وه نولوقي اساننأ سنو معز و نيعلا ن نملدبامهالك ||

 اوربقج مهن: ”اك نوم اولافاك ااا اك له راو ناك رئاهاورتسافإ اه

 ىه و ىه لو ود و مو © دو

 رثي وه لاق نمو كيدي ط روف تاك ىر و ىساولاقكرب و كلذ نمو ةيدكلا

 نمسك اانا رارتوتلا لا م ىل-عس دعب :. الام ه- لع سدقنأ هيئيتيالهلف |[

 1 ناكو ر. عابأ نأ د 35 سو اًءأو سا الا لفرايلاكراع متو ايسشبرعلا | ا

1 
1 

 زبيب اقرب فو علم لثم يب ع قلوب |
 نأ4 ىغيش وهف ضاق: اب ةلزتعا من الزب

 / 7 هدو

 ا

 ا
1 

 تبردعلا ن ميسو باتل اولا نأ الرب سانلوقبشأ ةيغبنيو تيم | أ

 ١

 هس و 0-- 1

 ارتوكنماَيح تر ةحاذاو عض لوقت عضو ى نم لحر كلذ لثمو س ”نوالوقمالادحأ | ْ
 دى ه-و /

 فراس فن نموهامَدرتالاك ةدايزلاةوتال نمر ثوك ريم تاق كنم || ١

 فراللال_صأ نموه ىذلادر ”ولدملا كلد فذ كن اغّلد .هبفناكف رس لكرت بااذه | ا

1 
 ٍِء ه٠

 ا
 س 7 وصلو ةندا يموت قبمو ازا كلذ نخ # عمدلا هن 0 ناشذزرع ل ا

 و ى5ك هم

ْ 
 دب عاوموتسسق اولي راوماولألل عمهللاهوريسك نيحاواوف كاذكو لص[ لا فرشات

 ناهد ءامأخ كلثرك ذاملاوادأامناو ٌلاوقَأت لقاك ُليَوقلوقتءوحنوُل#بةئلذلشمو ٠
1 

 ةيهارك اذاوا_فامغاف د نولوةيد_ةفتاقناف واونملد,لئاه ةزمهن' "الرئاعتزمسه |

 واولااو رهط اللام وأ هنأ ىلعتسعدا 6 بترول قاولاذا< د واولا || |

 واولا ة-يهارك واول ناكمهايلا تاما اغاوب و ترا را تطل ذاشدايعأاماوأ ُ

 ننيكنوشو واولات رهط لام أِل فَ ىلع ىلا ترسك ولو ءاناهدعت ةيتكا اس

 ىقّتلذ بهذاك نولقُئت داواك ام يهذو تكر ف دقواولان الّنان وطنا تلون || 3
 ب توه-اذاو ءاوطوتاو راؤلافاو «رسكث مح مهارتالأ ن نا ب 6

 .نمىذدلاّدرب ,ولبيلاه_تفّدحاممو ينعملا كلذ لعل دست ءاوَذلا مهن الك 0 2 ق

 واولااوهرك م ةمدلاد_عرةنك اسلاءايلا ةيهاركم ايلا اولدبأ نعاؤ رم رسومو نقوماف راسا سك

 د ددعبصم

 ْ نولقثتسدامهذانإفةرسس كلادعوا دو اولاا ذه مهلاقثتسالءاملا اولديأاعا و ع ومو دمع ومو |

 .ةلزغ_هراصفلاوقأ ولام دا وع اواوقب لودام اوال دال ماسر ال دريعمرب_ةحف | ََ

 اذاو هكلوف)

 كئماربخ ترعح
 اذهدمعسوبأ لاق (خلا

 هذهى هن ومد لوقهاك

 راهو تءميأ) ءاممال ا

 (ملا عضو ىربو ىرضو
 اهذعب ف فلو_>دقو

 نأ ىل-ءهب ومسدامءاو

 هذهقعقواملفذسلا
 فيفا اةهد ىلءءايسال ا

 اهفلح بحوت ةلعىلعال

 ريغمتلا ىف ةل-ءلالوزتو

 جور -غربغصتلا ناك و

 نالهوفد .ء>امدرولا

 درت فرحأ ةئالس قايلا

 فيفا نالفود- 2

 م ربكم لا فهودارأ ىذلا

 قه بلا وحأ

 ةداب زل رغصملا

 ها هفورح



27> - ! 

 اعلم ىو سمو نقسم كاذواواقثتساامبهذّشكَر هاذا ةرسسكلا دعب ةنك اسلا

 1 ا .لوقتءاشروءاضقو هاطعاضدأ كلذ نمو ريسامم لوقت كن اىرتالأ ا ايم ءالدن 56 امزال ا

 -9 00 و ا

 1 | كإاذكو ةيضفأو <. . أو يطع الوضتالأ ىرتالأ مزال لدبلا اذ هن 0 ءاأأ|

اديآامزالءرخآ ىف ىذلا لدءلا نوكبال دو دما عسجب
 ١ | كن أل صلو ةتءالصلا ترق اذا كاذكو 

 ةفانةاناوئمالاامأو ءابلاتددرا بترتكو ةءالَمكاذكو ءايلاتددر عمجلا هترشكول |
 1 ةيال ًاهيفثوكتن أ اةءاخ فردا ناكل كلذكت ناك ولو ةاّديمتسمل ةزمهلا هذه نألهئيَّشأو 0

 1 نكي اذافواولا, ايل نمّدهاش أس لف ةباصسةءاصمو هيالصتءالّصو ةبابعتءابعفتناك اك |

 ]| كلذ مو سنوبو برعلالوق اذكر مابا أبالاهجر قالو زومسوم مهدسنعوويف كاذك ؤ

 1 ةزمهلا نمُلدبي م ىبلافلالاهذ- هنوتبثيالمهأ الو ٌتآَسَت ن ماجن "الدم سلوقتةاسم 0

 1 ساب تلق وسلا رك اذاكن أ ىرتالأ واولاوءاسملا نمّلدن ىه ىتل زر -هلا نو زل الاك ١
 و 57 _ م 3 5 00 5 ا 5 1

 ةلمسم ناك لاف امذلا لات نهيق تفات>ادقب هرعلا نأ ىبلاامأف اهزمهتةير رلاةذكو |
- 2 1 

 . (لماك ( سادرم نب ساسبءلا لاقو ودا هيب يبن ا

 3 ادهِلِسّتلاىَدْهُز حا 8 لم كن بلاعب
 ١ ل هدو هَ هم 5-9

 1 1 اولاق ني>دبعىفلاقاك هوس ىنلاكا ألات ن مو مزلدالا مهن السامقلااذ ||

 1 ةئيدل هلو لينا كلوةكلذو َتزمهلاهترّمحولف ةوسلاامأو ءاملااومزلأ مهن الكلذو ||

 |[ |دعاب ل ا عسا هكا ماا 00

 1 | تاواولا تان نمّداش وتامال نوكت ىلا تا اواولاوأ تآ املا تانبنمءان تأ همفل اوقلاو ع

 3 ما كىم ظفل نم ى دلة ساو تناك ايكءاهاهمالو ٍتانيعنوكت ىلا

 1 افامناو ىوشاذ_هشلذ ىلع بالو تاسع نم ىلادا و اولا تاني ن ماتو تامال ى مىتلا

 سادرم نبسامعلاريقحتل |نمزح ؟تافدشنأو

 00 0ك ادهليبسلا ىده لك قحلاب 5 لس كناء امنلا متاخأب

 | نمءاياالدبمز ومسهلا ءىدن نمففخ زم مل نمةغا ىف ايدن نأ ى عكا: لدق ء امن لسع ىف عمج هيفدهأ ثلا

 هاا 0 لعو ئد: عسمج# انف عزاللدب هنالزمه ل نمدخل ىف ىنو زمه نمدغا فءىدذ لبةرقح داق ةزمهلا
 5 ِ 8 | ا ويجلوتتاكلنلا سابق لاا 0 و ديسمبر كوم رك لوشن

 01 ١ ا | وقأو و



0 

 رانيدو طاربقاضي كلذ نمو رقت لحر هل مو ارا ظفلنمتسلةوسنلاو

 هو

 .دنع ىو ندم لاق مالو نسمامد لاق نمفسامالاو جيابدلاف نفح

 سنو تاأسو ليللاو سنو لوقان و ذام عسجو لدبي ت سلو لان رجا وحاوأجب

 ةَبلَصَأَتاعفءايلا تددر ا ا وكن زم ءاااهوق كوت رن مىهلاقف

 الحر تمءهولو تامال ىهىتاواولاو ايلا تان ةزمهلامرلَتالاك بابا اذه ىف الم

 ةباؤدف ىتلاةز ههلا ع ندالدم اولا“ الثني 6 1

 واولا تددر هترةح مثواو نمالدب تناكنإ جب هنمع نمالدبفا "الا تناك انيق تن

 ا ا : ١ 5 نإ اولا تددر ل 0 يات

 5 هو

 تل 0 0 بللا 35 1 كف ”لءلذكف بالنعم

 ى5-3 .
 ا 00 0 اساادب تاو را 0 0 “2

 ا 00 ا هيفزاحامن وو دالك تهمه نو نو

 هدر 5

 ف "انو لئاماولوةي مهنا ال لق هنافلامامأو عّرملا تءزفاواقاك تعا هنأ ىلع

 وشءاسملان نه ئ ردن الباس اون مساءاحنا و نيهح ولا لهب ىلع هللا ريتك م

 2 م هم د

 نمالادبأ تاك اذاكاذو ب اهمزلتو اهيفّلادم الا تنشتىتلاءاسم“ لايت
 و 1

 تسلق عئبويو م وق 3 لوقت عئاب وماقو لئاف كاذنأ 2 ٌتانيع ىهىتلاتاواولاوتآ

 نكتتلاذاتاماللا كل :نمنولد المهم الاولدبأ ان[ نولثم تناك وأ تامال ىه تزعم:

 ا كلدكو 500 مهارتالأ مزلت ؛لفنونلاوءارلا نمّلدمابلا نأ الندوب ري ولا

 ١ تنافاندعبَتْئمدقو لج رلالاملوةبهنأ هين مىرخأو مم طاغوحو ربك واول 0 2 ٌ

 ْ ةريثكلا هذه ٌفوصا شنو هفو طرأ "اذاٌشدكلا فوصو كامرثك اناامّلج دو معا

 ناهلوق)

 واو نم الدب تناك

 ديعسسو أ لاق 06

 ناك ام ىلع ُلَمْسم بابلا
 ةثالك ىلع ءاممالا نم

 فلآ اهنم ىناثلا فرحأ
 ماسقأ ةن الث ىلع ىهو
 نمةماقنم هفل أ اهنم مق

 مسقوءان نسم مسقوواو
 ف رعت الو فلا نصأال

 واولانمناكامامأناهلصأ '

 بيو باب ىف لوقت اواو |
 ريوغراغفو لب وملامفو |(

 رىوخلاوع نكلاه سو
 نم ناك ام امأو اسؤدأ

 ريغصتلا فاهدرتكنافءاملا

 || ىلعهل- اف رثك ًاواولا نمل ةمماسم ”الءاملا نمان ملأ كل نعمت ىتواولا ىلع هل جافوا ولا نم
 لعب هناف هل لص الوأ هلصأ | دملك
 َط 1 ٌةلَد_.مفاالاءذهن ”الواولانءى - .ةسِبوف بان فلوق نمب رعلانمو كاني قر

 فرعي الامامأو ةريغلا تدرأ

 امترثكلاواو
 هأ ءاسلاءلقو

 راستخاب



)"4( 

 ْ ظ ظ نمماشور رئان ةزمهةلزخسعت :زمهلاهذهقةوامعو هواة نولوقي مها الأ رخ ا آو جسنالا نتن

 | لئاوقرعت اونو اوق لوقت ةزمهلاهمف تبث عمدلل م الا اذه ترمتك اذان أىرتالا توأم

 1 ماقواو نمتلدبأاك اهنمتلدبأ كن الاون ورود اضن أكاذ نمو ريغسصتا| فتيثت كلذكو

 ذااهههاسشأو ءاضقو ءاطعبابلاق الخشب خغمدللا تريسك و لو مسالا ىبهتنم تسدلو
 ا تقك

 ] "0 نمل لد هذه تناك ايف مسالا ىنهتذم نك مارا ود نوع 1 اج رك

 ' ||( ر وذ[ نماهتلسبأاك اهنمتزمهلاتادبأكن"الل بر مساُلئاوآ كاذكو ىوقأ ييفزمهلا تنك
 ١ أ هيزلررسكتلا قناكل عما ناكو لاف ىلعتناك وللا وأن الرد واوٌلُدم نع ىهو

 ]ا كلذكو مدألا تنم نكتوذا ةزمهلا همفّتي وقو داعم ناك ولهتلزتع وهامعاقةزههلا

 ١ | 1 نرش هاعساالا عمصلا ٌتريسكو لةمزال تازم هاه الكاذمابشورو ٌوَسلاو روونلا

 || سال نم ىلا ةزمملاىرحني رجأ ىتعنم نكمولا لف مسالا ىنبتنع سنلّ لتعم نمالذب نك
 || فشناكولو مسالا منعت سبل ةزمه ىهو لئاقة ]عك هستلعن ال ل_,اعق كاذكو فرمحلا

 راسب اكانمو سن وبول بلك لوقثل ٌثركذام عجب و تبل عملا هنرمسك متلئاسعف

 ا لزم نه الو عمسلل امس“ الاٌترمسشك و نت.ثءأكريغصتلا فن ةعدُ انو ثارثءانو ةمسقق

 لدي ىهانإ ددأف لأوخ واقر وا اون مدي ىها. اقرأ فلا وحتواولا نمد ىلاةزمهلا

 || اددأف هدد برهلاوددأ اند عند ملا مداره َ ولان مدد ناو دو ل

 | د نية لوفت برعلاو رع ل شمول عج لو بقت ةازغج مول عج ماللاو فاالاند. توملكت الو

 || .نمانانتعو ترو ةماخو واو نملدن ى هتآ اتلاءزهكلذكف اعمج تالا دو

 امن "ال لاق 0 الكر فلا ف نرتتتالتازمهلا ءذهو ند ا ت1

 | 0 ل نع ت0وةماكلال وأ ىف تناكث مح تد وق
 عت مث ءواو م

 أ 0اس الذدنمو رؤذأ ىر<ىرك ةزمسهلاذهفدَأو لجأت ةزمهوم

 : ١ وى ةّنيو رى دودو ظ ه. 7 1

 ٠ لدب ىهىتلا حدو لءدغل تلد ىتااءاتلا فذَحت م رس فلو

 ١ انهافتلدأو لوا تناك تعا انهاهادأ ءاتااهذ- عن ' واولا نم

 ناز ءانالو ن-ةومواو هلْ تسدلو واولا نم دلتا 00

 ||| لقال او ةرمسك ءاسلا لق نكس :ملاذان اه ام مآ ىرتالا امهليقاماةعيتاءااممتال]

 || ةلزز_ءاركجفاو اهلئقامتعتا نال ثدعك ل ءذهو 2 ءْوَأوَندَشب الو ةعشؤاولا ||
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 قم و اختص و + م

 0 ةةرأفو - 0 و ع ١ فرصتلافت

 ناد كثب امهو ل 221 0 1 فار فراس ف:ن يل والا وانو هن
- 

2 
 ىحقأ هن 5 :1ىدلالذ رض نؤلوفن ممنأ هي وثأن مىفربتأ 5 ”اكشلا ىلع لعسفلاباو

 كاما لو كلان النابوقُت م ءابو لبق ءابامأف رسمت الا هسينج ىلع

 0 . ءءء هنو ته هما م 0 0 هج

 اهباؤاحاناو رودأ رز ههفذ الام ءانلافذ_عالنزمودعتمكلذلثمو ١
 و ىك ح و 0 م و3 0 0 23

 ترب 0 دوماتلق تدشن أو ةمضااور وداواواوش 11 1 اهليقىلاه_مذلاو داو

 ق يي مسالا كلو لبق مااا

 نُ ءاملاو واولا ة.هارك 0 0 اويلقامناو لئاق و َترْمحاذارُ 1 1

 - - هدا 5 5 ه<: هدو 5هسو 2-7 0

 كاوشو ثاولتلقا 1 ١ وكلذكو نك و كب وشو ثب ولت لاقت را اوملق

 جامهلل يلق هيف ناك ام ريقع تااذه ه2 رمل نميارفدننأ »*

 هل اعرتخلاو ءاغ لا د ثال 4 3

 نمأر ارفامال نيا اواخعماللا اولعسف كاش ىأ حالى اشناقك ثئال مديل تال

 ىلع لاضلا نم تءةبامىربعلا اوةءاشأ ا متدداو لذفل اراذصءاش الاوركشل اريشك امسصختلا 227 رح

 بالا فدشنأو * فتام اريثكلاث ئاللاو رمل نطاشوهو رددلاو ريعلا لاب وسنموهوراهنالا طو'

 وتعليق افير طل
 ٠ ,معمثداوحلا فالس كاش د مكاذانأ ىتأ ىنوفرعتف

 هتأرحالالدإ برحلا ف هسفن مل_عأىذلا ملء اوةكوشل وذ ديد اوهو كئاشنم كاخبلقمبقدهاشلا ا

 ١ ةييتام

 ( قاب هيونس 2 قو



 ةلضلا
 1 5 هدو 7-6

 امنا ىسقلا كلذ ل ثمو ةرمهلا اوملقف مع ماا نمطم كاذكو قنانأ اولاق اك

 / تعجب اما ا امهلوق كلذ لثمو قس اوسلقاك اويلقف سوو علا لص "الاف ىه

 ْ ) رفاق) (0ا نب بكره 4( رعءاشلا لوقهل مو ليلخلا مع كلذكو تدلقم ةءاسملا |!

 و ظو م0 و هدر هم

 ليلذ لذمهرادن ل--و « اهاسامهظن د رةتيقلذقل

 كس د

 (ليوط) : (ةرع تو هو) رءاشلالاق هآردقديرب هءاردق كلذ لثمو 1

 00000 دة[ موللاةماعاذهت انس « ٌلئاقَوْمَف دار لل خلكو
 و 00000 هال ا ا

 ءاملاتلدنأو اغلأ ا متزههتاديأ اغا ءارتاقتئشناو بلاقهنكلوى ًارواه ءاسارأامعاو

 نمتادبأ ىتلا فل الا ل-ثمو باطمن اوبأكازءانث د ةبار ىف ةءاربرعلاضعب لاف أكد سعب

 (طمسإ) (تبان”نب لا رعاشلالوقةزمهلا

 000 ٍبصنلو تءاجا ع ُليدُمْتَْص 4 ةشحافهقلاًلوسرْليَذهَّتلاس

 1 نيعلاتناك اماعأ 1 ةئلان وأ ةيناد*ُنسعلا تناكو اواو هّنيع تناك مسا لكريم ش باباذه ْ

 ا 1 كدت ا ةنو كلنا لد م ادا فراخ الوزان ةيلأن هن
 م هسقنيعلا تناك اَماَمأو لبو ةلوقفو 0 ةزوجفو زبوأ ذولا كلوق ْ

 تار 1 اغلا ءاماانأ ال 0 ءابل تبت واو َناف واوهنمع

 . هوص رى هد ى» 5 سال ركسما ع

 5 ماودقو دودو توءملسص "الااغاو م مو ماَنَقو دشو تممكاذ نأ ءاناهد_ءننوك

 5 55ه سو م 9 ون ص# ل57 هو هم٠مو 11 25

 1 | فو 0 ىوحأ فو ديم دو ص فو ريسعأ روعأ فو دمسأ دوسأىف كالوقكلذو مدوبقو ا

 كلام ن:بمكل بابل قدشنأو 7

 0 را دبنل>و + اه اسامه ظرق تيقلدعل

 هلوقو ةظبرقىن.ىلع مسوهيلعتش ىلصىتلاروهظىاذهلوقي + اهءاسنماه اسبلق هيندهاشلا

 . رثكل تاءلا ف دشنأو 5 لا لت وسلا تومو رماشرعش لاقي ءنتم غلانعأ ليل لذ

 دغوأ موملا ةماهاذه كإح نم 5 لئاق. وهف ىعءار لسلخ لكو

 5 ىضف”قنزح اوؤوشلارثأدقوىفآ ارنملوقد 5 هل قىدلا فمدق: قى ءارىلا ارت اةهيفدهاشلا

 000 00 00 1 وهمادغوأمويلاةماهوقاغ ا تول برات نمقلاعو "لم لوزنلا بي رقشوملانأت
 00 قدتاو كلذ ف لوقلامدقّدقو تارهالا معزرتام ىلعتسمملاسأر نءجرخ رئاطةماهلا لدصأو

 ش تيان نناس#ت املا

 بيمتألوتءاحاعلب ده لاح د هشحافهشالوسرل دهتلاش ٍ ا

 نالوا تيامسهو فاح فاحت لاسد لاس لوي نمهغل ىلع سلو تاأ . ةزمهنمفل' الا لادا هيفدهاشلا



 2م 00 رك--5 ©« وو 3 مدرب سوري

 ىف واولا اروظن نمبرعلا نمنع ءاو 20 وص فو هيرأ ةيورأ ىو ىيم ىوهم ||

 لاق, نم نأ ل-ءاو 5 رطل سباح عاهدوا دس اوهو هرم

 ولو ا اذ 00 -ولاناك ذا اين 00 7 رهظت

 تاناك 2 "ا لود ون كلذو 28 ةدالاب '

 اذاكنأىرتالأ ةعبر "الاب ةثالثلا تقل مناو هب همح واولاهن_هنأ" ال كلذو م

 اولأق نيح دوه ىف ود دواسأ اولاف نيح 00 واولا تتيث عمشلل وصلا ادب

 (برافتم) قدزرفلالافو روا قولوا د كاذكو 5

 ديم الار روس و رواسق * سو ولا باعص تارداهىلا
 م < 30

 كلذو ا نملوق لعرب هلا فتايثلا | هيفز < امال تناك اذا واولانأ را :

 ىلا واولاهذهو نكنملول اهتلزتانههثدنأتلاًءاهو ورع ْرَعَف زانسا ذهزاح وأو لع

 رى هرود

 تناك امرمقحت با فدشنأ او دب انزل اها خامس نأ تل أس ىتلا ةحاافلاو هتغل تسل اونا 1 تيملان <

 قدر رفلل اواو هن 1

 كمص ”الاروةللرواق داب سؤورلا باعص تارداقىلا

 اه رح و هكر حلا هيفاّوقلةدك از تناك ناو عملا ىف هئمواولا عمصو رواق ىعدوق عمج هيفدها ا

 رواسق ف تلساكو اولا است ةرويسق هيف تءاحرقح ا ذاذ لص الاىرعةعر ”الاتانس قاحلالا تناك ث

 لصأو اركز عهسأ ارعف ارلادمصأ الاو 2 «اندذخالاو هيلغلا اوهو رسقلانمهلصأو ديد_لاروسقلاو

 اههمس شف لوقلا ىف عسنتو رخق ”تاعامج تارداهلادارأو هل مقر ةعنسل تلا ا 3

 لاا ردم الوم

)1( 

 اذاق كنرتتالن ادحولا نكت رهطوا + ال 0 مومقم م لاتمو ماعم لوقبالهناق د 6

 ١ ىفتتالاك تيئئالو اولاوت- يف ةأسسع ءاوشعىفو ع ىوُصر فو 0 ةورعف كل

 || ني_عىهىتلاواولاو هبابفىلاعت هقلاءاشن اكل نيمو كلذ ىرتسسو ةفيعط مسالاوش أ

 ْ كل تيا ءانل دامت 00 ال امو انني

 رآأةنكماس تناك ناف ا

 ىفو هكلوق)

 ىف (ةبرأ ةيورأ
 نامهد مهن و رأ

 أ اوعفأ اهأامهدحأ ا

 ىرحو ةملعفامارخ الاو

 نال .لواالا ىلعهن ونس

 اواو هئيعت ناك اما تاما

 تناكىناثلا ىلعاني جناو
 زحرملاهترغصااذافامالواولا

 نيءاملا ديدْشتيةسب رااهيق

 ةمسنءاب ةيناثلاءاملانأال
 ىلا 4 وسنم هزاع رصتدق

 هلوق)ىفاريسلارظنا وح
 نمبرعلان منال عاو

 نأ طرشد ىأ (حاروظ

 ةرهاظربغص#لا لمقنوك.:

 لدفلا نبلغ ضو ةكردم

 لعفلامال عضومىفتناك |

 هاا
 اهلمقىل اةنكاساا

 قارا ها



 نا

 ١  0كنأىرتالأ عجبا فتي مهو 8 را "نمد ال :

 لعفلاب تح تح ولكن اىرئالأ روسقالو لود ت تساوكاذك تدلل وو واعملوقت

 زوُكلثم ف نوكال انفو رو هو تود لن اهلع ّْ

 اهنمئ لكن أ )عا 0 4 اواو وتآ ان امال الا واولاو ءاملا تاب رقع بان اذه ا

 ءامّلك نأ الس رعلاهوحو ىلعىرخك و لمع لادم ىلعنو كب هريق نأف فرحأ هال ىلع ناك ْ

 ةهتدمريغصتلا ءاينوكتوتءلاهسغو رح ىرج نك اس فرحاهلدقناكو امال تناك واووأ ||
 "مح

 قو ىف ىف قو قى :اَهَك قكلوةكلذو نك اسام-منملوألاو عجن ل ال ١ در وأ 0 ا اذزاحول هلوق 5 -0- 1 -

 05 مصأ تفرمدل

 انأ تب ارو ىفارعسلا لاق
 | در لطس دريس 1لاسايعلا

 رخ [ىهىلاّتفذحنآان ريغصتلا ءاد_عبثاك اذاهنألعاو د ْظ ىلط 1 0 ورك

 ءاطعف كلوقكلذو ة- 0 وىلءىرتت و لعق لام ىلع فرح اريد وفورالا
 6 5 و 00 0 8و 0 موا م" ئ َْ 1 3

 نأالإ ىوغ واغفو 1 واس ىفو هدأ 0 همهس ياعفو ىدق هاو ىطع |! ن اللاو م

 | ىف ىلوالا يملا ةكرحنأال

 0 عج انف لتءاارغف ةرمسك د -ءن تناك ازا اثنا تعا ١ داصلا ىلع تيقاأدقممدأ

 0 ل ده لو

0 5 

 رد ال اذاماللاهذ_هن ”الكلذو دوس لاق نم لوقف وأ رع هاو لوعت

 2س و وو 0 ا 1 1 108

 007 0 0 ْ '” 5 2 || توثعمةفخلادارأاما

 ل يسر 1 ا ادزاحول سس دا لح أف حخآ مصآو هفرص بجوال

 13 ىطءءاطع ىف تاقل ادزاحواو 2 وح ناكفو والعار سرأت اقف زمهتلواناتيعماذا | لدالاوه ىذلا ممدأ نم

 1 0 - ريو يل : | 9كلذكوهفرصيخمو

 ا[ 7 0 8 م 5 6 0 00 ا ا راو دعس ةراعساو تضلوا ةروسكم ءابدسعب ىهوءابثا وسمك ءاناهتال | لوب عضب الح رانيمس
 ْ اهناكمفل الالسسأ ءاب و واو لك نأل-ءاو 5 نبا اوصااو سامةااوهوى نما ىجأ اذههلوقف دقناك ناو هفرصن

 | ءاديبامن الفل الافذعتو ءانعج رئاهناف ءانالو اواوه دفا "الا ى كافرا 5 نزو نه فرح طقس

 هأ لعضهلا

 ١ ْ تا هرسكلاعمتانفا النك ل فا" الاهدعبىذلااو ريسك اذاق اديأروسكمريغصتلا ْ

 ىر :اكهسكمىهلمف و5 معا ىع أفا |وقكاذو 0-0 1! 1 ال أو تنم ثدن :ا:فلأت

 ديما نملوقف ىدتملوقتنأالإ ىزراك ناسنم م ئرثاك شع ا

 0 ءان تناك 0 0 ءالاو واولات ناك اذاو

 0 ةم

 00 و 5 اوقكلدو ةئكااملا ءاملا دعب 0 00

 17 2م و



 )9؟١(

 يش هناف ٌلئابقفزمهلافذحن مو اطمترقح كت اكلث اق كلذ تاغفاك ءاطلا دعب | ظ

 لاثم ىلعنوكب نيو لاالك ىفو ءاطقرد "اكريسممف نيف الانيبىتاءابلا فدك نأ 4|

 كلذكو كاذك ناكلاعمترسق واو لية لاثم ىل ناكل ًاطَمترّةحوا كنأال لا |
 درتو «فذمف طخ لوقتف دن رمش نم لدم هن . مسالارخ ١ امم الا رمسالطخت | ظ

 هاد هبزم_ مالم 0 ىطملوقت نأ ى ل يبسالو اسم فلا, كل ذتاعفاك : م 1 ُ

 ءابدعن ىهف فل الا كل: ده ,زد اذا عمل هيرسك اذا فل الاسر ل ا :

 فا'الادعب نوكت نأ لبق هتلر« ىهوابيلاريقففلا ءاّثمتناانإو رمال نار دجاريخستلا || َ

 ضنا دان .عفاناطم تلقا عمال هت مسك ولو ءاطمت اق ىطأ | نم * ٌلئامهتلفولشلااذعمو ||

 منال سنو لوقودو ءاوسامهريسغ نمو داولاو ءاسملا تان نم لئاعفك لئاعُف مو منال

 دالك نأ كلذ ىلع بلدااورفا ةاذعاوذماك فل الا .ل يعفو لوعذو أ لاعئاودم ب م ا
 و
 تسدلو 3 1 ولاهتازخس ءاناطم وئام اانا زمسه اذوم ملال 0 ا

 نس هرمطه .هاعافرفلا سن سوما لدا اماهلعشست فرد در

 فاه دعب تر ءاصاّخإق لثاف واول ذلعفنافلأد الإ اأز ارم جالئتنمفلأوأ ءاوأو ١

 سفن نمْئثنمالدةزح لان . كو اهدعب نوكت نأ لبقا اتسم سمالاهمأفتراصرسمت 1

 سنو لوقو هو ىو هم هه ريسقلا زحل ف فرط سفن نمالو فر و

 نيح كيا كن 014 هش تاقىواهثههداال_ جر ترتحاذاو 1 1 ْ

 نمدنالت | 1 ميرا تختلف طرأ لرسوم ترسو يف لانميلعنو

 نأدب ىربامعا | 0 3 هع سايل
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 زرعنا رم 1 وزد كا هوو ْ

 أ نياوعلا ذاك ىف 6 : ركتح هن تن ىهشلاك رس لاكن مو ريس تلقىراختت :

 تلعفأك هوق)

 ىأ (لئابقبْكلذ
 لبق ىتلا فلالا فذ مت

 ءاد لخ دف امطم قس ءاملا

 مغدتف ءاطلادعب ريغصتلا

 ءابددسعد ىتلا ءاملارسسكستو

 فلالا تاقئتفريغصتلا

 ىطم م

 ةريخالا ف ذهفتآ اثالد

 انلقأم“ ىطمريسصةفامئم

 لماخلا_هذماذه ”ىطع

 فذ نأ ساو بهذمو

 لخد:ةنيفلالا نيب ىلاءامأا

 فلالا ىلقنتف ريغصتلاءان
 رك هدم ل
 ءاد ةريخالا فاالارعصتف

 ها انكذامل فذحت م
 ند ءاصالم

 قاريسلا



 تلق هلوق)

 هنال (ملا ىهيلم

 فرخألا ريدك نمدال

 اذافريغصلاءايد_هىذلا
 ءا واولا تملقنا ةرمسسكا

 نكسةفدرسسكءاملا ل-.قو
 بسنا|ءااهد_ن و ءاملا

 عامتجال طف تسل

 كلوق كاذو هلوق) نينك اسأا

 دوسأ ىو ثدرح ثراحىف

 ءارفلا لاق (حلادبوس

 كلذ لعفت امنايرعلا
 ىف مخول ريغ ستى

 ةهطاق ترغصولفمالع“ الا

 وأاميصةأرلاتطفنم

 ترس ثرح نمادر اح

 ثدرو>و ةمطن وفاولاعا

 انءاصصأ ٌقرسشملو

 هأ نيده نيب

 صيئختب قاري

 1 0000 و كورراساك نونا زعم مدع تاق نق تراضو ءام ءلاوفلا الا بار ءالا :

 : ١ 00 ةسلعب الع فود وسدوس أ فو تن , رس ثراحىف كلوق كاذو لدعم

 1 الإ ريغستلاهدا اريئث سلف تالتحا ولاةلرغحما اوعمكنأن ودرب م_هوهياواجولو رييكتلا ||

 ا انعإو ل 00000 0 ريغصتل اًءاب فو ظ

)٠:( 
 1 4 م وص با

 || ىوهلمتر ةحاذإو ريقكلاءاناليريقتلا نوكمف بلس ا : الحر ترهحاذا تلقل

 0 راس ترد اذا ذكحو نال ءايوا 0 مال

 1 ىوهلم واوازكع ىو ترّح كال يم ىلاثتفضأ كن اكف اواو يصتلو ًءانتراصف

 تراصف كابح تلقني- ثدنأتلا ةمالع لاح نع ري_غناك ثدنأتلا ةمالعلاح نع تره

 1 واو تريغتاك ءايىلارعغتامغاف ىَّرغم فلا ةلزا وهن ُ واح تاقاذاف ىراعت ءانتلزنم
 «د

 هملا فمض] مث ىل 1 ردح تأ درت كن ال قوم

 ١ جدحاو مسالم -5 + الا اامهدح امض تيك شن م ناك مس الك ريق#ك بان اذه

 01 ةازتعر َِك ”الاوفاضملاةازْيم مهدنءعردصلان و !ىفنوكباعإ ريقتلا نأليلخلا 3
 5س 0 هد © سوم 2 هدد و هع وصمم 5س

 1 ا هنو كمل معن كماعت : و توه ري صحت تومرضح كل اوقكلذ و نييشاناك داهمل |فاضذملا

 مص ادع وهما ص ا

 0 تاو ديرةملطو ورعد سبع ترقحُ "اك اذههيشأ 0

 | كل ورحن "ال نيتتات رقح لت اكفني ان وز ول هلأ ركع 0 00 0 ريق ىف كل وقتفرع 3

 : نر ف

 ١١ تأ[ كلزوك وهن ةثالثلا تانى زى لك نأ معا « # ريغصتلاف مخرتلا بااذص

 | لام ل نوكنو اهيفةدت ازاهنال فرحأ ةئالث لع ةماك يل ترعلا ق هفذ#
 م رد م9 هد ود

 همدو 5 و 2 5 سم ص رىو-و هود

ُ 1 ناك ئذلك كلذكو 0 شد اعمم و د_فحخ ا 9و ديفض ددنفضىفاسضبأ
 

ةثالثلا تانبةلزاع مم محرتلاق هعد ر ”الاتانيو ةحالنلا لص
 5 1 فر اريصي ىتح دئاوزلا فذحت 

 : 1 ١ ميهارب 00 عزو ةدابزهقسلهنأ ال لم لام ىلع نوكيو هب همقود ؛ازالّدعب رأ ىلع

 رى هو ىمودو -

 00 عملتو هنرب ل بعمسإو

 1 ا هريغصد فا رفضت سم هدمت ا 0 ريمكس مقل 1 1 ركصم مالكلا فك :رحام بااَذ له ِ

 لح مهلاو ةكلذو يب هريبكت نع
 وتانعك اولاقو ل كار قو تركك

 ١ ' ىلع اوان الح



010 
 .ىا رموش ا ل 57 ه7

 ىذلا تيك لاو ثم همي -ثرتو هف تمكسأم امو كلك 0 7

 نأاو ري دالاسلاع أوانه اقم ذآ لان

 : ب باو ف ءاسمس الك لاعق" الا توك نأ اوهر 1 اموال لام ا

 ىذلا ىلا وب شيع آم تلق 0 ا ظفالا اذه اورق مهنكلا |

 ق ريثك ا ذهو ذو ناموب هيلع دمصو 1 رطاام وطنك اوقوحن 0 ّآ ان ظ ظ

 ا لوا دخل رفح لعفلادب ىعمانمو مالو لعفلا نمئثسدلو مالك

 نكمالوةرهظلاةوفىومتالاهمأ لبق ن٠ نرّدحي الرامشالا تامالعتأ لدعاو * 1

 لاعف الا ةلزخع ماغاو ءام-أ تسلا: ال رمال في فامو قالو ولوال ةلزنع تراصفاهت

 كيف ىتلا فاكلا ترة ّنهترمحوأو نو انأو وه رامشالا تامالسعن 58 رتل |

 لقْنم هوو ثا فدك الو ومال نأ رقحالو اذ_هءامشأو هيفىتلاءاهلا
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 لاذ رو كادر تلف ثتَكو نوف نو فقط دأ تح ىمو نبأ

 عضاومنهلاسعا و نغصو و ماللا اوفا ”الااهيف لحد نك ءاهمأ تسلو كن

 11 10 7-2 (ساواص 0 5 ةداآ

 نكسعال نبأ هلزنع نهاسعا م-(يًأوامو نم لذكو رامذالاتامالعةلْزْنعنرصفاهنزو :

 ترضفماهفتساف بأن أمماهشتسس اور دول رود وول

 رمسغنوكي ىدّلك سماو لثم ةلزخعت سبام ال يغرق الو نرقعمال نأ ىف كة

 ترص ىتءماعاو | ريسقح ريع نوكنالاك دمار توك كد عرب ظ

 وهاماو اهكةمامسا سلهنال رمال ا اوسو اوبل جرب تاس نلريسغللا 5

2 

 مساب سلاضب أريَعو 0 31 سل حرب ٌتررح كا :

 ا ة الو ني ع ليكتمل رالآ ن

 : .٠ 1110101 ع0 يي ما ا ساراس

 كلوقو هلوف)
 06 رطاا مهوطا

 لهأ _هّوط دثودي رب

 ه-.فنورعنيدلا قد رطلا

 قدرطااماق أوالهأ فذُخ

 مسهؤطد ىعم و مهماقم

 ىلعم.متويب نأ قدرطلا
 مهآر همؤزاجْنُح قد رطل

 (نام 0 هلع ديص هل أوقو)

 قدصلا هملعدمصدانعم

 ماقأو دمصلا فذفغ نيموي

 هلوقو) + اقم نيموبلا
 (لئمةلزغع تسلا ال |

 تللق هترغصاذا المنال

 رثكتو ىل-ة:ىههو ةلثامملا

 ىعم رغسصتل ادم

 الف اهيفتوافتال ةيريغلاو أ
 ةدئاف رقفكلادس»

 قاري
 صيصشقلتب

 س هلأ



 امأو هلوفإ

 الف لسغو سمأ

 ضعبلاف (ملا نارك

 داوح مد-عفف نيب وهلا

 اناك امل امهمالامع درية

 تنأ ىذلامونلا نيقاعتم

 ريسعفلا|ةلزنع اراصه مف

 ِ وص+> ىلا اههحا حال

 جات رمضملاناأكموملا

 وأ ر_مذلا ىرد رك دىلا

 وأ ماكتاار_مضملانوكي

 مهسضعت لاقو بطاخلا

 هن ال رغصدال هناقدغامأ

 نع ديدن جو
 ناك امسمأامأو ريغضتلا

 ريغصتلا بحوام ف

 ملكنلل هن رع د .

 نأ لمس قهءفبطاخملاو

 اورك ذاذاتسمأ ارغصد

 هنو ركض زاغافسمأ

 لاف ف تما ع
 نم4_ةدس اعمد دو>و

 هدا الفرعع_هثلا

 ها هرييغ عدل

 فايس

 | ابيلاممنأل نارّدحالفدعوسُمأاَمأو ثرحتلبللاو ة_عاسلاو ةنسلاو رهشلاوموبلانأ ْ

 ا | ةلمللا ءذهو موملا اذه لون كنأ ىرتالأ نوههابشأو رهشلاوةءاسلاوموملاو د 2-1

 ةمقدلاو ءامل انف ذح اولا ف ءاهلااوك رتب كااامأو ةرابحاو رفح عنهما ك اوراصو ري ةهلا

55 

 1 أ دو لدا نوكنام م ءاوهفديزلاذو ريزاذه لوةتو تدماط تأبلالو هينتنا لنوكب

 : ْ ريق اوهرك |؟ امهورق كب نأ اوهركف 0 مشل هذاف ع نكفانكميل دعو سأو ك2 ا

 ١ لوأ :اذكو  ةعاسلاو ةلللاوموءلاوهو 6 دش وه ىذلابامهري_ةحت ةءاوفتساو نأ

ساةحراب لاو عب رألاو أ الثلاو سمأ نم
 1 |  ةئسلاروهشءاممأر ةددالو 0 ذا

 1 أوكمتنأنمئش : لك مزلي ىذلا معلاريسغمس الار ةعامنا ردك هدا نم ارك ذام 00

 ١ | هنأ ىرتالأ لعفلا ةلْرْسعناك اذا مسالا رقحتال 0 1 امههايشأو ةأشاو لسحر

 ّ 7 5 م

 : | دز تراضناك ناو نب نب ونت دز براضن تدرأ ادا ديزبرب , وصوظو اديزبرب درو 1 2
 0 - ًَء-

 0 | ٌتللق 1 دنع تلقاذاكن ال امهوخ ودق ل ةرضلك عر هال ودمح هريغصت ىضمامل

 1 ايرهداسرا اذا ْكاذّلْسف كلوقك كا رم كل مداريسدلو امام

 : ْ ُ 1 نك ارعجنالنأىان راص عمو نع كا ذكو امه

 1 0 ديسو ميشو , و كل ذو رع ا ناك مسالك ريقحت بادا ده

 ١ | هةمزالالا تأأك هامزالوهوءاممسألا لئاوأ مضن 00 مضت دبرسو ماس ل رد
- 11 >9 11 -53 

 ةيخل اذدءد : ءاسلا ةمهارك ذيبسو تسب عش لو نمدبرعلا نمو

 م ١ كلو 0 كاف احا :؟ ىلعناك تو نأمع عا 7 ٍتاؤملا رفح باراذه ف

 ا ثوملانيبا اوق ةرغ.] ءاهلا اواخدأامناممنأ للحلم ءزو ةيديدعفو هسعَدْومَدكَف كاوق

 || ءاهلا هزت فاقلا تراصفددعلارثك نيسح ءاهلا اولَمُدَد ثسالاق اني اغثاف لراذملاو

 | .اهدعاصق فرحأ ةعبرأ ىلعناك ا ءاهلا اولعدتس 7 تناول تراسن

| 

 ا

 1 ا

|| 
|| 
 أ

 ريقضكا اهري_ةدت ريضيف ريغخلا فف دكان البق نم لاق 2 .ءاولاك ءامتلابافشاق

 ف ةرحأ ةثالث ىلع أم تره لن اك ود ةازاعت راع 4ك ةرحأ 2:الث ىلعناك ام

 ' نتاع دا أو مدقمسالان هال ءاهلااهلخدلو قيقستلف ءاقساهمسا أزمات رشح ناف

 كا ذاهقرافبالنأ اودارأة تان" ثينأتلا ةمالعهمف تناك ان امللاقف : ةريسبح ىرابحف اولاك
١ 



 1 ساب

 قو ةزيغغا رنه فلاق ة رس د رامى لاق نءدو دابا ةحان“ مك فرحأةهبرأ ىلع 1 ' |

 فصار كن ها أسو ثيناتّقلاتناع اذا اد_عاصف هسا الاهمف تناك امعسج ْ ١

 انهن لآ ارب مالا ثُدومدب, فدو وو دمدال كانو تتار ةأسعا

 0 3 3 ا 2 .٠ ل 2 دع ||[

 7 ال ءاهلالخد مامر هج اذأف ىذرةأ هاه د هلوقتكنأكلذلْدمو فصن لح ١
 ل 1

 ريم لقت مص اضلاَتخر وكن ىرتالأ هلع باعت إف هتفصقرك ذملاتكراشو كاذب َ

 ا ل ثوملا اونعتاو 0 اق برعلال اوقللذلام 2 نامف كلذ قردصتو ْئ
 م
1 

 نم باذلا يا مام عءرو نزلا بكرات ا

 هناك ازا كاتي ف رخلاثأ ءزو بظاسالس بتايا ا

 ةفص فران "اكو الل دعلاتءاحلاقددقو كملت تلاول دمك ل ٍ

 ا لد لاو 0 0 0 ,مأبكلي ا أ

 | و

 و 5 مو 7 ل 1

 ١ | اها اسس 2 ن'اللاق هر فرع تيمئاذا 00 0 |

 ||| م ةدنأد 0و اووسعم ىلع ذه لاف اهساالو

 ام 0 لك ر !تناامتأ ارآل كلوةك اذهاعاو ا و ُلْيَد تقني حركاذللا ا

 و و دى سو 512

 تلقاك ةسسئرفتاقاسَرعب ةأسعا تمءسوأو ءارلاولخ رار هال ا

 ةأرمامسار ىفاءاشدأ اك اذههءاهلا عدتو ءاهريسغل هريقخف نذأوأ ن نيعب الجر تيماذاو أ
١ 

 رفد ى ا دنا عع وءاهلا لخديسنويو 0 ا

 ىفبرعلالوق كاد نك 5 كاكا نر تيتا كم ءامب رسغ لعرةكاممان اذه 2 ١ ا

 و

 كلذ ىلع ديىن-ءملاو ىدلاك ذر مه 5 امههابشأولدةلاوتانلاَّتر ٌجاذاف هريس

 فلوق نمسبرءلانمانعمسو انامثعْل | ىشعلا فو سمشلا نان ريغمس هشلا ب رخ رغم || : كا ةررثإا ةد ا ا

 ل 0 ف 3 ا

 كت َ كلوق نعل ل1 تلأسو هاَسَعوتامْسِعونا رغماورق 7 6 ةضيسعتساللا

 الص كن [بزعلا لو اذ ييدصتو اهنممدلا اوس تالس فاو دالْسصأ ا

 هنءال ءازح آن يلا كاد لعج لاف تانارتسعموتانامسعل ست [برعلا|ضسلرت
|0 0 5 0 1 1 8 5 0 

 هنمهزح لك اوهد مناك تانابشعاولاف ءرد هم هذسمشلا «بفتب وصتالك نيج ا

0 2 

 اذاف هل فق)

 لخدت/ا اهترتح

 قاريسلا لاق ( ءاهلا

 اذا تنا لسئاف لاقناف

 وأ رس ةأ سها ثيم
 هءسشأ اموأ لوأل يح

 ةرةصولا د
 ةريخ تاقف ءاهلا تادأ

 كلذ تالعفال_هفةلممحو

 ءام« الا لمق توعنلا

 ءامش الا قئاقح أميداربال
 تافصلاو اهب م انمف

 قناقح اهيدارب رامخل الاو

 قئاقكهسشتلاوءامشألا

 انمعءاذا انآ ىرثالأ ءامشأالا

 ءانيمم الح روأر أش

 نأ ضر_غةهلاسلف رح

 هتنابا اندر اعاوا ارح هلع

 هب انربشأو أ هيمانق صواذاو

 هع ىكلادب رناعاف هنع

 ن'اك راصف هيسكلاوأ

 ها لزب مركذملا
 هرظناق ا.مالمم



 (1م)

 مسهت "اك قرافملا اولافمت عضاوم قرشا اوا_عج قرفمىف قراقلا كلوق كلذ ل مو ٌةَمْسَع

 (لماك) (ربرجوهو ) رعاشلالاف اقرْقَم عضوملك اومم

 اريتفنيستك او قرات باش امدعب كل هلام لذاوعلا لاق
 دك ه ِء 2

 هولا و معك او وا ومع همز لك اواعج مهم" اك ننام 5 وذ دريسعملا مهاوق كد نمو

 للحل هو 3 250 ١6-0 كهل و 7

 انضككانان [لوقت ىصص كاذكو اريخسانان أل وقت ردم كاذكو هن د _غلوقتا ملعاهري6فحق

 (براقتم) (ىدعشلا ةغانلا وهو) رعاشلالاقو
 14 : 5 هم ت<و :

 تن م نخاوداسصت 2 ٌترداغئىذلارامُغلاَن اك

 م

 ه-نئانيح برت نأد» رثكتكلو نيلاءامشأ الامز_ه كرية ىفرةال نأ عاو 5

 هو <و9

 لّكقتو ىسلانم 0 لاذ 1 كادي ودتلق اذا كن أك ام-منبامللقنو

 ثبأكو 0 لق دعا و لل و رع ىذلا ٌناكملا سلو اههسىدلا
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 سامقلا ىلعرعح لح راادى 0 اد عج و مالكا ف اهترثك عما ذهف مهملاريفك افااذع
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 لح رى مهلوقو لاما اولاقاك ةماممل لوقت ةهل-لكلدل-ةمو لمتسملا هئاش ري-عىلعىدلا

 يكس ا.قلاىلاهتفرسدةأماوأ الجرد, تمهماذااضد اذه عسجو اذهوكتو ل

 رح ريقخا !نمرخآب ا فدشتاو *
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 زح>ارلالاقو و هر سايقلا عمير |

 ,عاكح دنع 0 ا ةينصقم-هاو ةءاذ نمو ناسح“ الابل تاعفأ َ

 ا ,ىعهباؤاجو رشح لبو ل :عَمشمإ_هقأنأكلذو ةيدصأو اع 0 -

 نمبرغلا نمو سامقلا ىلع هنرشحال_-روأ أ سعاد ترمس ذاف لبو ءكانوكبف |

 اك رن مهرغص ا دعنإلام #2 1 تامل ىلع للص تاي

 هل هآلإ ءامس الا لك اوأم د : ريقفلا نأ عا * مب ةمهمملا ءاس "لاري فحت بااذس أ ْ

 اهريسغل سل مالكلا ىف اوكاهلن ال كاذو رم نأ ل.قاهلاح ىلعاهلت اوأ ءةو هنااا الا

 اذه اًدهى كلوق ٌكلذو اها او سامري يسغ ىلءاهريسقكت نوكينأ اودارآف كذا || ظ

 ا اهرخاوأ قتافل" الاءذ_هاوقلطأاعاو الأ الأف كاد لاذ 7

 َت تره نيحاذ فة -.ناب“ ريغصتلا ءاءلاناف تاق كلذ ءاهل_ا اوت راصاك اهريسغ رخاوأ لاح |

 امي دن ماه :وقذحامعا وٌتآابلا تعّمجا نيح ءايلا اوفذ> مهنكسلو ةملاب' لص "الا نمل

 0 ءاشلا لاق مالك |! ىف كلذ لمّتسا دقو اترك ى ماقات أو

 القوة اهوفنكف هع ىرفلا فتوللا تأ قابس ا

 (رفاق) 2ك 1 تاطحننارع ل

 َِ 5 1 ا وص 1 1 1

 نادنات اعأن رادتسل او د هاهمادهان ثدعا سلو ٍ 50

 ا باملا ىق دشنأو 03 7 ْ
 اكز نأمهرغصأ ادعنإلام # اكمرناخدلا عة ينص 1 ١

 ى.دارطالدإعفأ ىلا هنودرةيديصأ مسهمالك قس هياط سيل

 ءاتشلا ب اكونامزلا ةد شا اوثعشتواوريغا دق اراغص هيدصفصو د هدعلالهًاودارأ اذا ليعف عمج

 اذاكمك زن ترلاقب ب يبد !كيك لاو ز واح اد ءىنعمو دامرلانواك نول :هكمرلاو كءرأ ع جكمرلاودربلا

 افمضوارغص بد. نا مهرببك دعبل ىأ مهربك أ ادعناامباوصلارمهرغصأادعنامبانككلاىفعقووبد

 ةمهمملاءانمم الار باب ىدشنأو * مهرة صافن 6

 بيلقو ةمضهات اهوفيكف * يرقلا ف توم اغأ ناقربخو م

 نط اةبضهلاو رك ذل ستلالئلاتاه طفل لءايتاه تلق« ذه ترغصا ذا. ذسهءاثعتوات 5-0
 نأ ماعف ريف ىأرفةيدامل ىلا رشق ىرقلا ىهوراصم الا ءارو نمرالح هن كر ثيلا ا وربسقلا بييلقلادارأ ١

 ناطح ننارماباملا فدشنأو « ىرقلاةماقالا نمدرذح نم ىلع ءاركتما ذهلاقفهنم ىجخبالوا ْ

 رادياتاهانرادتسنلو * .ءاهماذهات_ ثدعل سلو ' 0
 ريف هصصصل !ءاهلا 0 ةرااوءافصلا ها هلا ودلبق نما تيبل ف لوقلاكه يف لوقلاواتاهدل رتؤسساملا 3



 تلق اذا هلوق)

 نامتللاو تانذللا
 فلتخا دق (حلا
 شف" الاو هب ومس بهذم

 هنو ميس س اماه: كلذ ق

 ةدبزدملا فل'الافذحف

 راع لور يلا عمت
 اهردق. هناف شف" الاامأو

 عامتحال ا_هفذو

 ظفالارغتءالو نيئك الا
 نيبن عجاذاف ةينثتلا ىف

 هن ومدس لو ةبامهشن فالخختا
 نوذ-لالايذالا عجيىف

 لا ع ىيدللاو
 ءاملا لقاهرسكوواولا

 سشفخ الاسهذهىلعو

 ءاملا جفب نيد ذلا او نون ذالا

 : ظفا نوكتههذ_هىلعو

 هنأل ةمنثتلا ظفاك عملا

 أذللا ف ىتلا فل الاف د

 امهو نينكاسلا عامتحال

 عجل ءانوابذلل اف فاأالا
 نيفطصملا ىف لوقت اك

 ها نيلاعالاو

 هرظذاق قفاريس

 ءانلألوةننمالأت_نمامأو رمل هلا 1 رهنأ اودركحو

 ارو 1 ىقشاذا وافاك ءا مس الا نم يملا ريغةلزتسعنوكب الكل الاوذ_هاوقلأو

 ةضطاخملا فاكلا تدز كنأ الإ اًدوه كلذ نأ اك ءالوأو الوأ امه َكئالوأو لالوأو هلوأو

 اعد) حاملا لاق اموال لوقت لاو ىذلا كلذ لثمو

 ئ « ىتلاواستللاو املا هب ظ
 كينان مالكلا فا عراكحإ اًنواَد فا[ ف ذلك تافا"الاءذهتفذ_-تيناذاو

 رب نمو 4 هه 2-2 < 0 2م 0 0

 تامثللاتافاذا ىتااو نوذللاتاقاذا ا. ذلل كا ذكو كلابدو كابذمالكللا فكادريغ_دطنو

 اهمال ىذلاةلزاسعاراصإذا ىأالو نمر مالو ناندوناَسعْلاونانّذَللا تلقاذا ٌةمنثتلاو

 كريم همز و ماه #سالا فو رحنمتسلا ال اًدةلزنعىذلاو ماهفتسالا فورحنم

 . قاللاو كاٌتركذ ىلا اذ عمىذلاريةكبهنع ىذّتسا دقو ىذلا ىنعميدب ريامغاهن ال ىذلا مزلب

 اطقسمراصةهنعا ركل تامل امهلوقوهو هنع مخ اذ ادخ اولا عمج اونغتس رمال

 فاولا نكن وةم-هملاريغ ءاممم الا نماهريسغلاعري شكلا ىفاهلاح نكي ملا ءاسم الاه ذهف
 سيمو

 5 اوقداونغتسااك ضب ند الوضع ىغتس تراصة ما ارغلاءاهاتدق ءامشأ

 ىنعلاوهو ارمصقانان 'مهاوق فرصةةل ايش ن ءاناَمَسُعو

 ْ م هقلا ءاشنا كاذريافست كا نأسو عمال دحاولا هيل عرس صا مريظ ة باباذ_ه

 | اهنا كنأل بق نمل ةريخولا هزواحتالءانملا كلر ةحمكنافددعلا كد «.ال ناك ءان لك تأرعا «

 ٠ نأل_عاو « هزواحت )كلذ ناك الف 132101111111110 7

 قد ذا نك 5 الا فدك رساعرو لصأالا ف4 ىهو هىةصتخ ىهةش ًاددعلا د“ ال

 لابو ارض لاعنأو بعك ارب ارض لس ددعلا داش ًافارشنك لا ارش ر

 ا وح هةية غرو ةيرغأو ةبصئا وش راو لعفأو لامجآولادعأو

 ١ امنأىرثالأ لاق ”الادكر تاو رثك الللص لا قرهفاذهالخاف ةنأةميرأ كتف ا

 || تسلو اكوربوةرولبلا ى و :اهملانماراعتسمنوكين ا هجرخعو فيعدتو هوءاتلانةاهمىوردقو ةطوقنملا

 جاهل الوقهدع دشنأو 5 راديايندلا واد

 ب ىلاوابتللاواشلل ادع د

 هريسفتب تددلامدقتدقو ىللاريق< ىفايتللا هلوقىلع هءادهبشة لم



 (151) ظ 0

 هئانب ىلعر مك ناك لق'اللنوكباذهالخامم ءىثناكولف هدحاو ىلعرمح امنا اذهالخ ||

 .ىء موو

 َْف 00 ةدسأوةداوف 2 ةمملغةملغفو ّّ ا ا قي ظ

 ءاشب لعلخادوهفلق' الادب نعتإ ا زر لاا هلت 22 ,

 كاذو هلوسق) لاقفرودلاريق ف نعل لخلا تاو هزيحس فو هئانب ىلعرتك ألا لخدياك هس لامفو رثك الا ش

 بلكأ ىف كلوق أ ءانيىلاٌترمسرقحأو هللة ت أت در اذاف ددعلا لملقتدي راغإ ىف الددعلالقأ ءانسفإّدرَأ ||
 امغعاو ) ملا تايكأ 1

 لملقلاعبملاترعلاترتتص || 0 د ىلا ش ا ا
 د_> اولا ىلارب كلا تدرو ا:يهتالعفن تاوك روتاولغو تاسط لق الل وةنكن أى الأ ددعلالق الوهىذلا مسالا ا

 داوم ل هكرسنِإ ونوذلاو ءايلاو توذااوواولاب عم امكلذكو امهوتولاعف أور ذملا فلق ةلزنع ظ

 نالءانلاو فلالاو نونلاو |١ رق هو لعشر الاو فك الات رّحادإو . اذهل فانك اعف لف الارثك الإ كرشاكرثك هال ٠
 ليلقتوهامنا ع اريغطت 0
 محلا لاو را ل ا الاهمف ل ارشد دق ناك نإ و ددعلاىندأ ءاشاقهن' ال 8 ار ٌتلفرشعلانَ ا ْ

 نءهريغنالةل هال عوضوملا تانمْلات اقل ارشعلاز واح دقو تانفدلاترقحواو 1 "الا ءادنق الاكلذكو لق الا ظ 3

 هلءلةتاودارأد قف اورغص ا اير لولا تلقىدان ناو ليدانقلاو عا افلاوَسا رملاتروحاذإو مدا ذآ ءاناج“ "ذل زواجنا
 2 . || هيقارش د ناك نا او رثك الل ءانماا م هل اقدح نال دو تاصُموُتادسيرم 1
 لعلعتلا نيد مح مف ا

 ظلي رثكتلاو ريغ_صخاا تايم هاردفا ولاق م هارتالأ لقالل ل صالاوه ءو ىلا كلذَتريسصَش رقحالف 5 الا 5

 نالريتكلاعملا ١ ىتءزىف ءانتلا ةلزنعتونلاو واولاف َتوَسفتلقاذ لة مناف يتق تاقناشفلاَترمحاذإ وأإ

 ىلا ءدرت كي ال ثادو عملا ءان ل ودحاولا ىلعاهرمذ لعفت ل ناف ريد[ كلوقكلفو لكلا |!

 همأ ضقا_تءكلذ 1 خا هزي ا 005 2 د 0 1

 1 _ ءانبلا اذه نأل ع_سلوقتالو تاعيسشتاقةثالثل اذهزتتنأو عودا :رمحاذإو :
 اذإو لفألا ىلع 0 الاراصاك هلع دُملالااغإ و لمالا ل هلارع لأ |

 لحرلاق َنوالدلذ "الاى هدد رتل ثا الذ كاذكو هدحاو ىلعَنوُرَمُف كقءارَدعلاَت رمح || ٠

 ل رخل عد ذا نيليلفانيرثثإ ىلا .راصت الام | 1

 امغإو دحاولاةرسق اميوصتلا اذه نم ناك امو ىترجو ىزكد ىركسو ذو يسئل ذكو | 1
 نونلاو فل'الا تراصاك دحاولاوهوهريشعت ىلاددعلا ىندأث لمت نونا او واولاوءاتلاتراص |!

 000 ا
 حامع دوذ نيب رجلا نع د ذ اك نليلق اب رن نا

 لقناو نك ىأ « سكولريقحت اءان ريغتيالئاذونلاو واولاب هعمج وريلق عل لقرقت ف دصاشلا
 ىنعمو مهب اتيرحن يذلا نود ر حلاو برحل او برح اربع اهبف سدل حاصل !لب الاكن حف مئلاشب وشالفاددع-|[[
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 م هنيذلاهثالئلاونيثالا سو ءاوسامصنو ءاذل ارح نأ ىرئالأ هّثلثم نمل قا هانثمو هماثتلل

 ىتلل مقاوقت ال هدعا | كدءال توناآو واولاو ءاتاانأ برقي اذهف ءاوتمهبصنو ةينثتلا ىلع |

 001 ورمل ترعسك تاكلي ال انابلك ل !لقتل لكلا عم نأت درأ اذاو

 اعجب كلذ ناك اذا 8 رك ىلعاهذعب نول ديم ألع اودي ءامش الا ءذهفرعافريقمملا هان ||

 هدحاو ىلع هن :رةحهرمج نأتدرأاذاو مالكا ىف ل مةسملاهدجاو ريغ ىلع 6 امان اذهب ١

 ءاعمجشلا ف و توذي رط فورظف كلو -ةكلذو 4# هطفل نموهىذلا مالكلا ىف لعتسملا ْ

 7 0 : ل 5 -و» 200 0 6 هس و ا معزو هلوق)

 هظفل نم مالكا ىف مةسمد_ح اوهل سل عسل ءاجاذاو نو رهد وشءارعسساا ىو ثو<م« || 1
 ا 7 نسم نا سادول

 وح كاذو سامفل | ىف عمم” اذاءؤانوهدح او ىلعهريق كف كلل ذزريغالواسايقهملع هرعسكمت وكم ا
 اذاف لال_فوأ للعفو أل ولعق ع وها اودع الل نو د ا مر هداداو : دابع ْ كملف (لا لو 5 5 5 59 12 5 ف 2 ّ : 2 ٍقلوقب نمبرعلا

 يفلوةءنمبرعلان ٠ .مالا ساو معزو هراخ هد 0 ا اونا امانافتاديد معتق ا اسمنم هعطقلك اوامه> 5 0 00 ِء 3 : 0

 5 اللا ذىوقي اذهو 0 عد مم ل كلذو ا 2 0 برات نأ اد_-و

 ١ ةعطقلكو اعطفاهواع>
 سولملا 0و ا قالو هيلع ترا داك |قدحلاو اها رحل ا اودارأ |!

 000 دااداو ال ديخألو ةياعتسد م)اكء !قدخاو اهل س 3ك 0 | اهاعح) نمو هةدرخ دائم
 ةلرتعو فور ةلزنع سجل تدرأن يحانهه سواح افاق نواب وو نود هوه تاق دو ءقلاو ا ىلا ل

 ا مالكلا ف نالّمتملاناذ- هى انلا كب لا وٌدهاشدومّش ادحاواماوأ 58 ا | ىلع اهرغطنءارلادعب

 سوا ٌكاذكفام يبلع هارد لا ||. لوي رسولي وارعس
 7 اراك م

 ريق 000 ل ساو ىتةتكلا عيب داو يلع لاميتة بابا ذس - 0 2

 .ىفو موفموق ف كلوق كلذو 0 ا ل واد تفل الا

 ةبمصااوةلرلا كلذكو ددعلا ىفدأ نوم نعناو ةوسنلاو طغرلاو رفدلاكلذَكو لير لَ :

 عجتناو د اولا هيلع كيما هلا مد مالددعلا فد“ القل بلا تناكت او وَلا لنجاح ْ

 ىلع عقبامل اني ناك اذارقأ ل 211 را هال نإ حز يدا ل طاذه ه نم ٍ

 - 0 هوسو 2 1 900 مى هدو 5ك .-] 5< 50 ا

 نوظصهرثلقطحار الاترنةحاذاو رافسأو مايقألوةترافنأو ماوقأ وك كلذو دحاولا ا

 تا 18 3 اع - 2 7 - 53 و قلوب 4 ْ

 ترمحو كادالثاف تنك تاس لف تاشل ,رقس ناو نوزهد وثءارعسشااق تاقاك

 ' لاهو :ةدحاوةلزنم ءامسشالا هذه هلزف رامث ةلزنعةئيمللا عنج ثامشلاو كونا |
 ٍ 5 ه”<و - 2 9 5 -

 ا راو تنال ل اهدا قدا تررتدم

 ريقكلانمرخ [؟بافدشنأو #* درطو خديد

 اني ركس ًاوتاص,يلق +«. انهديهدالاّت ب نثدق



 اك ثوذلاو ءاسبلال>دأومادكدوهودحاولاىلاءدرمداهدرمج هن اكف لدالاةيشاممادقدلاو ||

 اني ركب اامأو ريغصتلا هاب لدي نأ ىلا مالكلا ىف رطضا نيج كلذو نينيويضرأ لسكس | ١
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1 
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 نونلاو ءايلا لبد ةنكلو ٌتاقرطو تارْزح لو ةف وطار رجلا عمك رش الا عمجسلاف |

 ر اصف ب هذام تددردقك نال تاَدتسالإ لقت 0َينسا ترق اذاو نهد مدا قاهلشسدأ |

 ل اوهثن توضرأ اذكو ةعيس 2م ةف أ اسس :مسال اراص 9(ل نوذلاو و اولا ف عمال هيلع

 كلذكو نوير تاقنأ رماني توما ذا قريد زمان ال ًالإسيلٌتاسنرَأ |
 اذاو هلوسق) :

 (حلا نينسل!ترهقح كن: ال د_حاولاىلا اهدرتت سلو ةثالث نمرثك أ ءانب رمد كن'ال ءاهاا لخدفالو نود |

 نأى عد ىفاريسلا لاق
 نوتلاو واولاب عج دقنيئسلا 1-0 1
 0ترقح اذافريقحتلا لق اذإو نيس ا ارقحت نيح لونك هيف لوقتالو كارا سارُح ف لوةناك نابي

 ءاتلاو فلالاءالا علا رع

 لوقت نامن رجه هما لجرف كلذزواحنالاك ظفالا اذهزواجنال تف عجب اريف درت

 عض ىف هلوق ل ءىراك ينس تاق ىرت 1 نين هذه لاق نم وق فنأعامسان ينسق

7 .ِ 
 ةيكسش عج نينسنأ َكاذو

 اذإنوألاو واولاءذ_فهاعإو ماللاوهو بهذامتدد رف توم اسلاو تو لاق نمو عايض
 نئسو نونس ىلع عمجاءاو

 هن صو لضف هلعسجلا ادهنال

 قيبهاذلا نماضوعل عش ١
 ا ريق كلا بةظفام-نوكينأ لوقاه رم لاعبفأ تلف ليست مسار ف و

 لعفلامالاهتميهاذلاو ةنسأ||
 به اذلادر ب وانرغصا ذاق

 ىلع عمو ص وعتلا لطمف اهودخو لل ههيشت الودنت مءاذإ هرب صت 7 نع تاحرس ريغ الك امسانوكي نأ ل بق هرقتت نع

 ا يدا هل 1 اهمتتهفالدعر رالا تا ف اا كدنأ اناا ءايب فاضل دافي

 رع .عبالو انجالا لادع [ نر الواد_-اوأل!نوكرالهناللاعف نيد واهنسأ أوقرف ناشطع

 سامقلا هسسسجولام / ١
 5 بكفالو ع2 ا تسسيلو لايف أ ىلعدر طلاع ويت : مد اذناال ام رقح مال 0 دإ|

 : ا
3 #2 

 ةفيحصو تاعمصقو ناك وله ل نيسحا رمسو ناحرمساك رد اكر# 2 معانآو م داش "اك ل_.عافآ اهيفثلق نإ لام

 فو رح ف تاو مسقللا و 3 و يي اهط وقسوهباف ةواملاىلاةفاضالا فو رحلاناذه جا

 ٌكلذو دحاو قالا لهدف ءاتلا هيفولمْلك ىلع نالخدت بلا مثواولااهرك اور ||

 هذ مب ءىحاسعا ل ملا لاقو م ماَنصن ديك "لها و نلعف لهئانو .: "الهتاوشا َ 1

 . م لسنا نا قال 5 ال فو ا

 رغب الكل همالسلا مم هعمج مت هديهد لاقف» ادهد :وهوةدح اوى ادد درق | :مه ديهد ىلعدد اهدلا اريقحت هيفدهاشلا 07

0 

 ا

 ها تافصعو ١ || دحاولاو عجل نبق رفنمل اذهىرحاغإو ليسا لوقنالك#' اللامبلاعَيِف تلقا كاذك

 مكس عار كس ار قح كلذ لثما ذب رك. أ ىف ل عفو نينسو ن:ضرأب اهدش7نونلاو اولا همو ريغصتلاءانب
 ركملاكاذكو اهنشينغلا سولقلاواهراغصو :لدلاينوتءاسعفاودونل ارا 1 ا

 محملا يي تس ااا ص بصب ص سس ساس سس سس سلا
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 ورمل ضعتو تدعتلا ىعماهيفو هللا لوقندقو ديكو فاللاو تابلااذهقارمضم

 نقع نسأل ىععتلا ىنعمهنف نوكم نأ الإ ه ا اسس اذهف

 سالاو ٌتاَمظلا هبرشمدُم 3 ديحوذمان“ الا لع 38 هلا

 لكك كن] تافاذا ها لاف رحدبف ةداخا ل ل ناكر ءاو و

 كنإتلقاذاقح ردا ةءاضالا فرج رد 20000 ونكت يدحلا هيدك و مدنف ةواحلاو

 ْ (لب وط) ةمرلاوذلاقو ناعفالَهقاكلوف كلذو قَد بهاذ

 ْ خاوسلاءابلفلا ىفىلهيلكن لا حصانا هاىلقنم ةيزالا

 ريرْلاهقادنامأ لاذ سف 1 مب هسمدتريكنااماذإ ركل لا

 ا ندا و السبل تبعت ذا اهلثممتو بّعتلا نعمت درأ ذإانلاهنم فذ هاما

 1ْ | هوفدحو مهمالك ىفرثك ثيحزاخى ولدنا |و رااف رحدارأ هنأ كاذو نلعف' "الهنا لوغب نم

 ةيطز هلوقفّترفذحاك هنوونت مهواغيفخحت

 . اهسيرئامسلا ىتكامو فاعلا 9 ةباركوذ اهب ربام هاو

 ةفاضالامالاوذذح وأ ءالمهلوقنمنيماللااوف ذحاكواولااوفذحو ءادح بر نوديراغا

 ] باق ؛لوأ ىهلمهضعبلاتو نوو: كلذو ناسالا لعفر-لا اوفْمْداىرخالا ماللاو

 مدا م اوكرتوةنك اسني_علاتناك اك ني_علا ناكمتراصذاةنك اسماللا ل_عجونيعلا

 ىلذهل اذئاعىنأ نب ةيم ال ههفولخحل ىلا ةفاضال باف دشن أو د

 0 ناقل رجع * ديو دما الا لع سمت
 ىح حلك اهرو رم ىلع ىنفن مايالا نأ ى_ءملاوبحصتتلا ىنمع م.قلا ىف ىلاعت هللا ممم اىلعماللالوخدهءفدهاشلا

 حماشلالمحلار مش اوه يفةءاورلا فالتخاود_.لاربسفتمدقت: دقو لابحلا قهاوشي ن صختللا لعولا

 ا كامل د ضرال انوزحولامحلاامهب انموناحرلاس" الاو ريلا يعمم, نايظلاو

 ةمرلاىذ|تابلا فدعنأو 5 داصيفلاهسالا ىلا جاتحالف بصخ

 1 ش حتاوسلا ءانظلا فى هيلق نمو “ب عصا هلال ىىلقنم نرالأ

 01 00000 0 راي وردل ا لتفلادلا لصوا ورح ا فون تحال لح وزعت معا بتهم ةدهاشلا

 ه.مءاشتبف هل فركب ىتح هيمرهنك-«مافىارل|نمايمنءذخأ امءامظلا نم 0 ةلعفلالمعفراخلا

 هفلاخمو هنعديمنا ارمخا ىفلثملا هب نضواموشمةمرلاوذءلعسف نمايبملان ع مهلخ "ال هن نتن نم برحأ ا نمو

 هدعبدشنأو 5 اوهوهنلقلاها اوهوا,لق

 ٍ ديرئلاتاةنامأ كاذف مهيهمدأت زيا اماذا ْ

 51 اضأ ًاءدعدشلاو د هرعسفت مدقت دقو لعفرا م ارهتاا نام أ ب صن ىلع ها داهشنسم

 000 كلاب هاف ير راعض الع هاذه تقسم تسلا »* هنارقوذامجرامءادحو 5
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 مالاو رك ذا كاوا راها ىو اوقف يطا لاقو |

1 [َ 

١ 
000 
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 اورتغف مهمالك ىف هترثكلهوريغث.حهكاذاواعفامنإو احوتفمَنأرخ ا اوك اك احوتْفم

1 0 8 . 8 5 2 22 1 
 ال كنإ كر نمو كاد اعف العبر نملوعي نمبرعلا نمنأ لعاو د هوريسغأك هبا رعإ

 رمش

 كرري خا منولخ د الو ناعفأل هقاو هلوقرف ءاسبلاو داولاةلزئسم عضوللااذسه قاهلعج ||
 برعلا ضءبلوقيدقو ءابلاوهنمسقيمسا لكل ةمزال واولا نكلو هتلاريغفءاتلا نولخدبال |

 نوف فلا تدتالاك نيد نهى ةحضلا لخدتالو ناعف "آل هتاءلوفناكَن 5 "الهق

 ا ىشعلا ىلا ودعت دا لوقت نيستودم عملا ||

 تشئاذهتلااهىإكلوقكلذو 6 واولاب ظفالا نماض دع ميفولشلالبتاسنو كلاس ماهو ١

 دعب ىلا فل الا فذحف اذهلاى!لوقينمبرعلا نمو معدماهد_هبىذلانئالاهفلأ || ٠
 500 0 ًِ 9 تس َّ
 افضحت ٌتفْذْخ واولاب ظفاا !نماضوءراصا مهلوقن الرا الا نوه مسمى نوكمالو ءاهلا[| ٠

 ىلع كلب ةميلا انههواولامهكر تف هللاو كلو قىفر هظت اك انههرهطتتالو اولا نأ ىرتالأ ناسالا ىلع

 تناك امك انهنميهذةتناكولو اه اهتمّضَوُءوناسللا عايض انه نمتيهذاستأ ||

 فول اهنأ ل ملقا معزفاذم_هلوقامأو اولا تاخد الّثذا ناعف'آلهنئاسهاوق نم بهذت

 اه مّدقو مهمالك ىفاذه مهلاعّتساَو ركل ع الا فد ةئازهرم ها[ هتاو لاك دن ان هملع

 ريغ :زلاقو ل ءاحلالوةاذهو اذان أ اهو اذوهاممواوق فاه ئوقمدقاك || (طيس)

 تال نيو 5 ان 2 5 3 اذهقلا رمل 15 نلت 0

 مك هلل رلوتنالكنأى رئالأ ا ً ةلزامانهه فنا“ الاسر الت [م-هلوت كلذ لشد ||

 فافعل ةو اعمج ناش .الو واولانابقاعب نهد ايدل كاك راصقدلل و اه لوقتال

 ميعفا ا عضوملا كلذ فرهظتف اهو ماهفتسالا فلا هبقاءاكمستلاَ رجماللا |

 لوقو تشكل هاو اقنإكنأىرئالأ نلفت لوق كلذو ةنيقاعلا لير ١

 هقاف موبار كوخ 0 لدساسل امم ل نلف الهشا ىإ وناعف ةكدقاْع |

 تاواولا

 هزل مقلانمحباؤدتنو »*َ

 كه فتن أرطناو كعرذ.دصقاف ب اهسقاذ تار هلاهن عت

 بص هل بق ااماذه ثار عل نال“ ا لاسدقفاذ لعدن لاه دهان

 لمتستالو معا ناعت ىنعموا قدا رعل م ةألاههن اكف مسقأ» اتعمن الوات قامدكا قااردبصملاىلعامسق

 تر !!اذهلوق. + لخ د كإسف ىحمو كروطمت:الو هر دستا يأ كمر ذي ةيستاسا الاىالا

 هلذخ ام هيلعدرلن 1 الاد دعوتف ادم دوالب ا ه1 ذخأف هموقىءراغأدقتاكو نال ءرونبا

 (ىكل وج 15

 لخدتالاك هلوق)

 عمالا ندا ىفةحمفلا

 ندإ لوة:ني> ةودغ

 - لاق (ىتعلا لا نودع
 اديزندالوةتالو قايسلا

 نأكف ةرعل نأ داراف لا

 صنم ءام شالا ضعد

 هئمو ها هق راقنال عض و

 ندانأدا 1 تألعد

 لمأتف ةودغالا ىصتنال

 معزف اذمهلوفامأو هلوق)

 شخ الا لافو (ملا لملخلا

 فواحماوهسدلاذ مهلوق

 ه.فواكاوهاما هلع

 مسهل اهل #ح ن-هوهو

 دق مه كا ذ لع ]بادلاو

 مسق باو<هدعب نوب
 ناكدقلاد هللا هنولوقمف

 هحوام هلل.هف اذكواذك

 لصحدقو ىمست اذ لوحد

 وغو هللاو هلو هب مسق هلا |

 5 ةرامع :و-ه لاقفدي مسقم ا

 هلريسسفتو هللاو هلوقنع

 لوق حر درب-لاناكو ١

 لوقزتححص و شفخالا

 لسلخلا

 فارس



 ىف هل ددقر

 لبق ىلا ةقمدصاا

 هلأ مذ لوقتوهلد

 نلعفال هتلاىاو نلعف'ال
 ١ ةظفلف قاريساا لاه (ّلعا

 نلعف الدتنامت هتلان و ّناعف الهنا هللاولو_قةثو واولا ةلزن_ءانهه مق ناعف الكناس نم م-مممهجوأ ةثالثىإ تي ا ا تر 0 1 مي ل يل : نال

 نلعف' ال هللاىإلو-هب

 ْ ماللااهدعدو ةنكاااسءانلا

 ْ مهنمو هّتنااهلاق م هدام

 م ا 0 ٍ م” | كيلو ديف نانا طقسي نم
 رخاالا ده زو<الوامهد_-ًارخ أ دقناك ناو رح الاىلا مومضم نيمسالا دح ااغاف هللا 0 1 ل

 كس رمض*الهنناو لاق اذا هنأ ىلع كل دو هيلع فوا < هدعن سلدن ال لو الا قّلعم رح الاد ال 0 أ دشممال اهدعب

 ناكورعسمآو سمن مّلو ادءزب ترم لاقول هنآ ب صنلاآلا هيف ىئيشالهئافهقلا تلتف الغ || كاذزوحال هلوبو)
 - 5 1 0 1 0 6 نع ا 0 ك:بىمالا

 راكان لدفول هنا كراك ا فواولاوهو هكريشي ىذلا فر اورو را نعن لصففب ال اًميمحاسمق | لب واني ىعب(اهر

 كن'كف فرحه د_ءبن اكراصهن ال راخلا ىف ,ل-دتىنلا فول اكل ذكفاصمقنأك رورحلاو ||

 ل ولان راخ طلغلاو نامسنلا هححو ىلعدب ز وحو كقو لاقولو اذكت وتاق ١

 رخلاواو وادا ثتكو زاحد.كوتلا

 || هللا أو نلعف الهقارمأ كلوقكلذو 6 مقل نعمهيفو ضهبىف سعب لتامباب اذ ها

 هللا مك لذكو هيمسقملا هقارد ل لا اك : ننلعف الذ 1 لوط ترغلا لحلب واعف :

 لو اللرعضي نآب ف.عض
 فود-<- هملع معقم

 ىلادلا هلع لدي

 قاريسس ها

 ءانايرخالا |
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 اوقف ءاسم»“ الا ىلا ءاسمم الا تامذتنادتلانا واول امهنكلو ىلو “الا ةلزمعا تس

 نلعف النا ونلعف“الدقلاو لوق: كنا ىرتالآ ءاتلاوءابلاةلزنعىوالاو ورجوديزبت رح |

 ةلزنع ثان رخ الان دوكنتال /ةليلذلل تلق ءاتلاوءاملا ىلعاهلخدناك نعد | 1 لشرف

 نأ لفل الا هس ىضفنا ناك وو داو ءىم ىلع ءامش'الاهذل_مب مقام لا ةفوث الا ْ

 لوة:نأىوقتالو موملا قطر ال هللا نا" الهقاركل وةك نوكفرح آ امالك لمست نآزان ظ
 م 8 3 8 3 . ١ 3 3 7 3 - 2 ا 2 1

 قاذ_هزود ال هنأال اهركةسمالازو< المسقواوةرخ الاواولاو ّناعف الددز ول ةحو
 055 1 . م 9 َْ 3 2 - ا

  قايخو لوةتو هءلع فولحلا ىلعا.-ميفاخت ولو الاىلا رخالا ضن نأآلا هلع فولسحم

 تسال تعطق تقف ناف كن رض المت امش كملت ”الدقاو تلقشاو تاعفتآل هلام هقئاتو ||
 ١ و 1 5-5 2 9 8 1 5 5 مس 5 1 1 ١ 1 ْ عام ال ءايلا مفيف

 ديزن تر كلو ة ىف ىتلاواولاة اع و اولا هد هتلعد كدر مذ الهناو كنت الهلا تاقكن اك ِ 1 5 دكا
 تي : 5 -. . ١ 70 م 1 -

 "م 1 2 تا ا ا :
 كلوقهلزخعتراص لا :رضذ الهئاو مث كش الهللاو تاةف تررحو عطقت لاداو جراحورعو ا ع ندلعف الهنا ىا

 لا كلا الا نكي تره اذان كرمال عدل#شعن ”الدتتاو ثلفاذاو و رمخن ب لزب تر ع

 | كْسن ”المناوتاقاذاو لو“ الا لعلم لو هند ىلع هلمسقلاب ءاج مش لعفلا ىلا لعفلا مد

 هللا[ لثموكا فص أ نأ نمرثك ًاوهوهريغاوذذح اكهوفذخ مهمالك ف رثك ًااذنأالا هللا ع نعأو |(

 مسالا تدك اهانعمو مسقلا ىعماهيفءايشألاهذهف هيلع بما ذهاماوفذحاذ اذ قاااهال نع أو ٍ

 ١ - ع هل 0 0 ع 0 9و هه ل 5

 اهارقتسم ىلعو ةعفت ص د يعف ّنلعف ال هللا دهع ىلع برعل !لوق اذه قد دصتو و اولا رورح ا

 امو



 0( د

 0 6 فلأالا اوقف - ره ااه لد فةئكلدكودل آو ص دم فلأن أس و 2 و نيما 8

 ) لدوط ( رعاشلالاق نع كاذكو لرلا ف ىتلافل "

 م هد ب

 ىردتامها نسم قل 1رذو معدل « مهتدشنال م وعلا د رفلاعف .

 (ليوط ( 0 رعلاءاصضفا :عمسو برعلا نما ذك ءانعم 1[ 5

 ىلاصؤ آو كددآىسأراوعطولو #2 1 اق حّرتأهلل نع تس

 معو ناعفأ "اكلنا ذلثمو هقلانامآو ف ىذلا ىندلاهيفودت آو ةبعكلا ايار 0

 هللا كرب ةازغع اذو ناعف "ًالءقناو ىنعملاوُدزَسهدو يزميبارعك هلا ءاق َّن َناعفأ لها ا 0

 0 1 لعل سل سد ءإهنا رع اربخ ل عو قر ىلا ةلزغع و هادا تممدبش
 رو هلو

 : م هن ”الالومالل اوفا .الالوخ دالو ةفاضارب_غا ءامج# "ال نم4-فني ونتلا بهٌديامِباناذه 89

 ن-هو (ملا ةلوصوم ىلا فيضأ مننا ف صوب لاما لق كاذو جي همفْني ونتلاتدشءن أس امقلاناكو فرمصنبإل ا 1 ْ
 8. 5 4 ل ل

 هنأ لو نس ١ ثيحولا اذ هنمنب وغلا اوفدحاماو درب دب اذهئلوق اذووأوأ كو وأ بلاغمسا

 عطقفاأهفلأو نبع عج 1
 فذ_ءامناو لص'الا ف ا 1 نكاسيفرسس دس را اسم الم ومالك فراك
 لاعمالا شكل ند ند ف ءالصلادآمهلوقو ةفيشملا اديرتتنًاوديزّتا برمدا كلوقكلذو انك اسىتلا اذا لوالا
 ىلا جاجزلاب هذ.ناكدقو |١ نب ءوتنرئاسو فدو لفك كاذ نمرك لو'الاه-:ميهذبامو مهمالك قر تيا

 0 الةلوصوم فا أهدعب تناك ادار رع ءامس "الا |
 ْ تهدم وهو اذه مق ردك لو“ الا

 _ ْ درعا ذهو هرعؤ ماد زاذهو ديزءأ ماد ده هذه كلوق كاذو ىبولاو مالا فنك اسلا | نيف ركجإاا
 قارس ه

 م-همالك ةرثكملانوفذصامم هو ككل مخ "الا نأ آلا لم رطلا ||

 تسلا اذهاو دن أبرعلا ءاصصقانعممسامتلا ىلعءارحأاض ألو الا رءاشل اًءطضا اذاو |
 مياس ةيناصأل ل

 مسج نبا لقول نبةبلعَتل دع معَ ) أو كشباو مه ١ ٍ ا 1

 بدصنل ىو رب مسقلان نمرخ با فدشنأو *1
 ىردنامهنلا ٠ نمل قيرفووتن 5 1 عوقلاقيرفلاقق

 وهاغا مالكا نكمل . !لعافوخدل تحف. :ءل صوف اأن النعأ فلآ ف ذ>قدهاشلا
 نةفاخ هلت تاضر الا رار 5 نم ةرازل ضرعت هنأ ف صو ءانعم عضم مسقلاب صوص 0

 امفرعاذااهتدسشن و 2-6-0 !ًاساذاةلامضلا تدشن لاقي مهل ًاسمهتدشن ىنءموهمام او هئيخ هيلعركشب 1

 سقتلا مالت املا فدشنأو د

 ىلاصوأو كيدل ىم أر اودطقولو 4 ادعو حر هللا نيع تلقف 017

 رثك أمهمالك ف بصنلاو ىمرال هلل |نيع ردقت وري اامضاو دال لع مناد ان وق قدهاشلا !

 فارصن الا. هنرمأو ءايقرلا هْمضَودُت هب وم قرط هنا فصو د# هنا ةفامأ ملوى مدقتاك لعفرامد ىلع ||

 اذهه:م ربافدشنأو # هريسفتب مدقتدقو لصو عمجلاصو الاوالفذق حر رأالدارأواذهاهلاقف

 ءامسأ الا نمهيفن وتلا 1م

 سجن نتنلتل ا معن كت ووك رع



 /لكئ4)

 هلل ب | سرق نمي راح تلغأالا لاقو

 ْ ورع أن ديزاذه لوقت كنأ ىرئالأ بلاغا مسالا يكل نا اللا يور كو اذهلوقتو

 برعلالوق كلة قدددثو تلاعمسادلا ال وري زاذه كلوق فهيهذناك ن نيون“ ::|بهْذُتت

 ( طمسا) ! ءالغلا نب درك قدر فلا لاقد 0 رك ف[ نم لدراذه

 رام ا اينعناو اأو ان لع ثازام

 رسب رخصابأ اهم كر ا لاقو

 ها ةريغتنال عض ذوماذن ال ادهن ومد ديزٌتدب ده هذه لات اًدنهف رمد نم سنو لاوو

 1 نهفهقادبعُتُيد ديهءذهلوق» و رو ناكو برعلا نمانعمهاذكهو ةلع دكر دلو نك اسلا

 كاذءاشأو ليوذسو لأ لوكيل و ردأأل اوفذحاكم هوقدحم ومالك قرثك انكر فرص

 ءامسألا نعةيانك هنأ ال نالَُننالفاذ- هلوق,تأورعي أل وقبلات نا نيو ريكو هو

 ةفرعمدن "001 راو دكو وف اط لماطامأو اهاركت تم رد ةلاعتابالعو ىلا

 نالقلاتاقّنيسمد "لاي عك اذاق العله عبضاودسالا ثراخلا ناو رم 5ك
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 "ا اذك يمسي ىذلا سرفلاو اذكم ىمست ىتلا ةقانلا نع ةبانك هولعحةنهلاو نهلاوةنالملاو

 ْ اهلاونيممد الانيباوقرفبل

 ١ ظ اذهوكبخ أ ناد زاده ا وقئلذو . 1 وبلا هن د

 ظ هيلع بلغَبا نمش نوكي نأالا في رظااورعاذ_هولب ,وطلا دي زاذدو ورع يأ باد

 نآألا درعا ديزاذه لوقو 0س . )كاذك كاذتاك اذافههامسشأ او 0

 || معلا فاضمنابتعناذا ملعل مسالا نمنبونتلا ف ذح مالكا ىف لممت ملا ور ورمضلفون ني وذتدهاشلا

 1 0 !ىهفدح اوى نمتن :اوى هىأمكتخاومكتنا ىههلوقو نملا نم جلف نةيلعثو

 1 ١ 5 هملعت ن 0 نمد راح # لغات اغاللباملاقدشنأو * ل

 َْ 1 وز ئاوب ركن "”ىح ةملع:نب سدقو هلبقىدلاىفلوقلاكهيفلوقلاو سدقنب وأن : هيفدهاشلا

 ا ل فد دلأو ع ةيعتم ست لدا كد
 0 راعنءورعاأتدتأىح + اهعفواءاوأ ناغأ تازام

 ا : 2 فذصحف لعلام مالا ةلزتع لامعتسالاو ةرهشلاقةينك لان الورع ىأ نمنب ونتلا ف ذ>هيفدهاشلا

 ١ لزأ/ىأراعناءالعلاز ورعانأدارأو مسالا نم نب ونتلا فذاك مع ىلا فامضمنءاءتنعن اذا اهتم نيو ذتلا

 . هلثمفبابلا دشنأو 5 هلعد ءىلح طق فورم بأ تيقل ىتحءرمشثأو هوطأو معلا ف فرصنأ

 َ رع نيرذدانأا هب تمع ب نكلو لكتأ لو نيجحأ ملف

 ١ تدفعاوتدصقىاتمعهلوقو هل. ةىدلا ف لوقلاكهسفلوقلاو رخد نمننونتلا فذح هيفدهاشلا

 هنماقوخ هنع عج. ألوةنعطلا هتدقعاى أ انبجو هنماذوخ هنع مجرأ لك أل عمو
1 
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 || تناك اذاو رع قايد رات ل كلذءاب شوريا نياو عا ارك نباك ابلاغ 4 ارك نبا نوكي ظ 8

 ا اذهةلزنع 0 لوب زنبانيزاذه ليلط الاقليم اع دراي ةيثكلا ١

 | هيةركنوةفرعمنوكب راصوهريغهدعنامنأ ال بلاغا معان سيلف ةركتراص لحد زاذهتلقول ١ || كن ىرئالأ هبةفرعمحأالاراصاكمفىذلاريمضلاب ةف عمانتل راسا اذن الكبخأ بادن ||

 || الديد كنكلواف_صوَنالا لع ملاذاو رع نيا دنزب تره لوقتو 28 الفسنولمأو | 8

 دينوخأ اذهلوقتو عساك ارب ركتوأ
 َراَحأنءالخ“ ال ةفصنا ٌتلعجاذا ورنا

 ظ سادي

 | نيون تملا امار هنلادفضتو اانا كا نر نمت هند ونالا عدتالف بلاغ

 2 داري دلوني لا ذهثل ذلثمو المسار ماليا أو

 سلو نا6تحطصاد هوم ,الون ال ساولو ورع أ لوق فورى ديزاذهلوقتو ع لجد

 ذاشلا ىلع لمكمهمالك راكي نلُك سباو عضولااذ- هاا ةركك مالكلاف رثكلا

 كك تر داعالا 1 هن الاف تشن وحل

 اك ةلةئلاهإدّتدقف ةفيغللا هتلخدئث لكن ألعا م ةفيفشلاو ةليقثلان شا راج َ
 اذا 0 ىلا د.كوناءمتأ للكلام ءزو ةفمضللا هل تدل معلا لد ىنلكنأ 3 ْ

 نأىلا بهذد سنون ناكو ْ نااهننأسن عضاو ماهلو اديكوند_ثأتنأفةلمةثلا)تد-اذاو دك ؤمتنأف ةسفيشلاب تح ا

 نيئكاسلا عامتد> -اهمفةلعلا :
 هم مو

 ٌنكعفتال وق كلذو ىهنلاو م الل ىذلا لعفلا اهعضاومنخ لعفلا فاهعضاومو هللاءاش |||

 || اهعضاوم نمو اديِزْنَي رمضتالو لاذْنلمْها تلق تفقخاذاوةليقتلاءذهفادن زئئرمضاو كاذ ||

 || هتمزلاك كلذ همزاةليةئلاوأ ففي هقرافتالكلذف مسقلا مال هل دىذلا بل ىذلا لعفلا | 7

 0 تئشناو نونلاهمفَتاخدأآت ئشناف ىسهنلاوسم'الاامأف هيايفكلذاتس دقومسقلا فماللا ||

 أ| هذهف كاذّنلَتلو كاَذَناَمَْتلو كاذّنكَةَآ وق كلذو اذفامامهيفسلهنال لدن ||
 ٠ لجوزع هنا تاك قنونلا«فاءامن كاذَناعْمدلو لاذ نلعْمَتاتلق تفقخناو ةلمقثلا ||

 أ د 88 2-9 د

 || ممم الويلاعت هلوقو اَعَتلدلِءاََع يَ نلوعتالو َنوُدياَنيِذْلا لِدسنامبنالَو ||
 د هرم وعم نع 5< 2 11 هو وز6 09الر ءد

 ْ َنيرغاصلاَن منتوكبلو نسل و هللا َقلْخ تريح مسمن مح الو ماع تان نكن اق

 ماد 5 مدع

 (ليوط) ىنعال ا!لافو ةَمصاّلان ن ندهفسنا ىلاعت الرقة طفل امو قش ذروكَو

 هس <

 ياو َناطْتادجَنالو ِ# اهني رسةقالتاتيملاوكاناق

 ىشعالاةفيفلت اونلمقثلا نونل ابا, ف دشنآو 5

 ادمءانهشاوناطمشلا دمعتالو د اهلرنال تاتمملاو كانا ١

 اناو هلوسق)
 ني وتلا تأ

 ءاسش الاهذهسامقلاو

 حرم ف فاريسلا لاق (هلا ١

 ديزاذهكلوقنمني وتلا ْ

 هنونرس نايف ورا عسدجبو نونو ترعلا لوقت تاذكو فرغ لا ةدتنرءلا تل ىحهبان ىلء كرت هئكلو
 ا 8 كا

 مالكلا ىف هنرث حح هنف ْ

 ماذافنينك أساا عادتحاو

 فذحممل تانك عمت ْ

 ناكو كالذ رش

 ىلا بهذ و راسو

 هترتك هفئز هان
 ها مالكلا ف



 (ك5)
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 (طمش) ريشز لاو ةفيفخ ىرخ الاولي شثىلو الاو
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 تاس أرطناو ل ءرَذ دصفاق 55 امسقا ذهل 5 اه نع

 م ( ىذعالال اق و ةق.فلا هذهف 0
 0 اسلم 2 بهذا تراث 5 د انحامر 0 ل انآ ا

 ) - ”"قاسألاةغ انلالاع و ةفمف1ل اهذهف ا
 سماوم هد دأع

 داود جياعناهراكبأ نأ كح د اي وو ابرب رنقر ءاذل

 راوكأ لا مداوق كلاس 5 نعندملو دئاصتك سال اضيأةغنانلا لاقو ||

 7 ايل ةنبكس نبأ يب 2 كلامزببعك لاق ىبهئلاورم الاتلزتعءاعالاو ||
 -ٍ ا 5و 5م ص

 با ّالافلا 0 دع قلص ةنيبْص قبنهلصماف دمسللافو

 لدم 00 ونون ا ا !لاخداهيفدهاشلا

 ءاقسلاهيلع سلغ مال #ا !هيلعىذلاحدم ىمالبالالعع :زعز اذهل وق. دع بصنلالاح قنءونتلانم

 0 اهسقاذ تارعااهر ابعت د ريهز لوقءدعدشنأو + ماسو هم اعدتنا لص 5 اهلل ةهندىلءتاف

 ىششعالا باملا فدشنأو * هريسفت مدقت دةوديك م نعت فنونل !لوخ د ىلع هلا دهمشقسم

 مال كرموه ذا: تءاثالأ #* انخامر كنقلعتال تاثانأ

 تراث انآ هتيدكو ارم دسم نيد زيلاذهل اوقي + هلي قىذللا فمدقناك كنقلءتال هلو ةىلعنونل الوخد هيفدهاشلا

 حام سارت ةالاعَمل ضرعتت الك ذقا تال ىنعمو هلام ظعتال هراذا ف سا+_ةننكمدادانو
 ةفياتللب املا فدشنأو #3 ةقيقملا فى اوهوازام

 000 ذآ ]| ]| ]| | ]| ]| | | ]| 1 | 1 ]1 ]1 | | ]| ]| ]| ]| | | ]| جا با: دي دوو جي -

 000 خذ 1 | |[ + [ز 1 120 1 10 2 12 2020 020 0زذ ]| |]|]ز]ز]| | |ز|]ز| ]| | ]1 ] آ ]آ

 راودجامن اهراكي أ 1 اهعمادمارو>ان ريرن ,ةرعأال

 نممهفو< ناس ذنةرارفىل اذهلوقي عهلمقتاس الا ىفهدقتاك ةفيفحخلاانونلان نفرعأال هلوق فدهاشلا

 نب ىلا سخولارقب عيطتمر رلاود>أ هب رقيالامش هلاح م اولرند_ةاوناكو فاسخل!ثرحلا ننا.متنلا

 ةاشلللاقب و ةمثحولا:رقبلا نهو ةعن "عمم جامتلا اوءاسنلا نمىراول ا امدارأاهراغصراكيالاوءاسنلا
 تايهسم مكءاسس فرعأف ناكملا اذهاوم#: الىأن فرعأال هلوقو لمرلا نمرادتساام مضلابر اودوعناضرأ

 رايسناو نصح ةلحر نامأي * اردحم «رادشال !ىلعاعمدنءرذب هددن و

 ظ

 ظ

 ا

 اًضأةغبانلباءلافدشتأو دع

 0 اوك الامداوةكيلا شر * نعفد لودئاصق كش أاتلف

 | ديدشتو ديك ا م .ةلان ل ان رونلاامهديك أ اهو نعفدماو كنس" ًاتلق هل اوةقفدهاشلا

 مقتل نطق ل هرم اوءاخسملا | :دءو دول ناد ىف الكلاو رع نةعرزلاذهلوقب

 شدملا لجو ج سلا سون رقلاكلحررلا ةمداقلاوهتادأبل_>رل اوهوروكع مج راوك الاو ماع ىبهفلاحمو
 وهشرحلا ل مءفودعلاةحاسب اولي جليم | اومحا وزغلاقل.الانويكراوفاكم سم الهدا اوقل |عفد

 اهفاخةدوقملتللاو ةمدقتملا اه ”المداوقلا عف ةر وا شدخلاب صن ىو رو ام مفادلا لت !رملا لي ذلا ميعزملا

 ىراصنالاةحاو رنه ادمعابابلا فدشنأو 5 مهو هلة فياسلاو مهلا نش دل اةمقادلا ا كف

 ١ #* انملع ةنكسع نازئأف + كاامزن بءكلىوربو

 راهظابمالسال اى عانمث ىنعملاو ههسئؤب وهبلانكسامةنيكسلاو مدقتام ىلعنونلاننارنأ ديك أت فدهاشلا

 ب لا فدشنأو #* كباناعادادرتو كاذىلاانسوفن نكست ىحكإوسر يصنوكن د

 ا 11 فس حل *< ةفالط ةنيدض ب نقلصتلف



 هام وس

 ١ وط) ةدشألا لاتلاقو يسصماسما و هوةلقثلا.ذه ا 01

 الفلاو دحلا ىلا: اًراَوَسر رواسنا ا ٠ المسفَمل تاعفنئلىتمنفو

 اناث تست را وكل هيوتس اراب را مكي وذ قدما ةغيانلا لاو ا

 ْ تاق اولا لاف الانس عر توا الت لفاذا لدنك تصف كيل

 || ةبجاو ريغلاعفآى هو تمهفتسا اذا ئتلعآدب رت "ال كلذو ماهفتسالا فورس دعب نوكت

 | ىفكلذتلعفاك تكرتتْئشناو نونلات مق[ تش نأ ىهلاورم'الا للاسف

 || عيج كاذكو نامت ذامرطتاو نيكس كو كاد نلوم آ ناره له تاوت كسر ا ش
 ْ (برافتم) ىشع'الا لاق ماهفتسالا فور |!

 نأ نأ توملا ردح نم د « البلا ىداسترا ىّنََنع لهف
 ست دس 85

 العن فنك ىرت ىتج انيعاسم د تحدت كطهرو ىطغر ىلِعْلْشَأ 1 3 .لاف و

 ا ا 5

 5 اليبق نحدد د 0 عقم لاق ود

 يري يم نةلصتهلوقىلئءةل يعل انوئلاو مهقصاتةغيفأا نوثلالاغداهسيفدبهاشلا

 مهرابد فرصعأ نب نم سدق نم جمر انس عضوا بو اديك امدشأ ةليقتلاوةفيفللا

 ةفلاخللال صو ةيبخ" الانانطارخ" امهلاوحلا.دار ًاواهربخ" اعمهقصلت يمني شوسلا ال

 عررقلاقاصلا وهن مامي قل بتطلايل ااهفاضأ و اهسسفن فلاحا دب رن ل متع وتدملارخو ومى دوع

 ةيلمخ الالم بابلاقدشنأو 5 ديدقلاب ترمضلاو

 العفبل تادفنتا ىتمذىفو د العلا ودملا لا اراوسر واست 5

 هلاهتاحاهمىىدعملا هذبانالاذه لوقت يب مدقتامىلعامملدملاو ةففلل ا نوتلاو :اعفبل هلوةقدهاشلا

 اهلهأ نماديسدب راهو هسقن تهاذلاروم الاىلاءاتالطا اراوسلاو ةيلاغماوةنئاوملارواسملاو

 : ىدمملاةغبانلا بابل فدشنأو * هلازخاقمةغبانل اهضراع
 ارأث ال تاصقارلابر واق ع هموت ضارعا ران كن ل

 ءاعج#ل ان هموق ضارع ”الرصتش هل نملوغإ *«مدهتام لا ملدبلاو ةقيفلتانونلا,نرأت 'ال اوقف دهاشلا 00

 اهرك ذف يا ىفا مريد سدارااغأو مت رصوراوا اللبالاتاصقارلاارأوىوقضارع الت دمصش ادق ||

 ا ا ىثعالابايلاف دشنأو * لاخلا [تقاهامظعت ْ
 نيتأبنأ توم ارذح نمد 5 الملا ىدايترا ىدذع له 'ء

 رج الادك يناكدك 2 "الكا وروما يل الد رقما انوذلا ىدنعديكو  هيفدهاشلا 1

 رد ىةماتالاالو هنمارذ- ضرالا نان فلول !توملانممنعالىأ باهذلاو ىلا دايتدالاو
 هدعبابلا فدشنأو * لحأبتوملان الر حار سلا ل ىتساةهتقو

 العفن فدكى زىتءانسعاس» + . ثدنن كظهرو ىطهر ل علدقأت

 ىلعليقأو كموقرخافمرك ذىلعلبقأ رشا نا.لوق, + مدقتا؟ اهتملدملاو ةفيفلم انونلاب ناعفن فيك دي رب
 قل عفوك :”رخافم ىف لعف ىرت رثو ضن ىلءام_ عضم لضف نيم ى>اه وعام نعتح اوم 4 هزمكلذ لم

 5 الومق ن> دقودنك دقيقا 22 بالا فدشنأو قرخافم ِ ْ

 موقنمةسءاشم|ليمقلاوام_سنئناله كن منعلا نمةلمقةدن كوةليقثلانونلانحد# هلوقفد_هاش لا 1



 1 67 ١(

 01 ل باس ةفمف1تام لوف

 ايد دقو ضرعتل "ذل لوم الو كلذ لاشماو ضرعلا نعمهسفماهْفتساوهنأ ال ٌلعفا تلق

 كرو هسفاهتتفاواماذهو هريسغو ءازدلاتانىفىهنلاو ع ا

1 7 

 أ
 أ

1 1 

|| 3 
 ١ لعق هلا نيب ,واهنسس تعقواذاءاز الافو 0 ىضمامفانرمسف ىذللانههن رقت

 أ || توتلااومن نأ لعفلا لق د.كوتلا عقواملر ناعما ىف ىتلا ماللاءاما وهمش مهن ال لذو د.كو هلام

 ىهنماللامأف اهبييتبل تش :ناك ن5 نونلا مق تئشناو ماللاةد_هاومزلأ اك هرخآ ||

 ثونلا تاس ”ال تءاح كا ا ل ٌ

 |امإو ل رع هاوق كلذ قيدصتو د كاذ ناوقيامو- و كن 1 2 . انام! كلوق كلذ نذ
 وم ,م< يو هو

 | ماس دحر ديلا نمي 00 ا م 0

 : 0 مم - 01

 , اعفني كاد 3 علا فارُكاَتب مدت

 صمود و م هو 1 - 0 300 -

 اعنع هراز 0 امام مكطعت ةرازفهنمأ ثةامهك عراتانءالاقو

 5 1 م

 : ىفاثة تق بلشقو ادنأ نب است بث ايسدلفمهنمن دن نم لاقو

 ْ اال ىلا ات يي لام هاد لاقو

 ااآ لاناوا + ادي نما !نراقتاةلسقا اانهه ل سقلامدارأو دح او باو دن ةليسقل ونقلت
 ش اعفسإ ريخلا الكا تباع »+ ىرثلاق ا زيخلا تامن مدن

 ١" قدصلاهيفزوع ريخدن الذونااعضاومنمسلو طرشلاباوج وهو نع فني ىلءنونل |لاخدا فدهاشلا

 ' اموقاته + هلثملمتتسمهن الماهقتسالا ف لعفلا :اههشتنونلابهدك ًارطضا اذارعاسلانأالابذكلاو
 عرالا نالبالا فدشنأو * لاملاربخل ادار اووعان تين لك ىنارزيخ اودمعنل اناث ”دك مهفصوف

 06 د م-طعت:رازف هنمآشتامهف

 ا 000 وسع انس | تافمسارأو هإابقىذلا ف لوقلاكهبةلوقلاوةفيفخلا نونلابز عكار

 هلثمىفساملا ىفدشنأو »* عماسلا ماعل ف ذخ مكعنت 5

 . ىاش ةستق ىنلنقو ادنأ د بت ا سلفمسهمنفقتي نع

 ١ ١ عراضبفةدكق ماع ا طرشلال عن !ءنونلالاخداقدهاشلا

 | وفن ءافش نم مهلتقفال لهأ لاب "ان سلف مسمن ةمسدقل ؟نم هرفظ نملوقب + نعال م اللا دك أأم

 | 5 باملاقدشنأو 0 هّتامثل اراهظاوهتلودلاقتناوملتقفص»

 [ىمعم هين لع اكش * لعتلام ل هاحلا هبسع



 (| هم

 ءازذا ىف ىهو رارطضا ىفالازوك ال اذهو ب جاو ري_غناكواموز< ناك ثمح ءازجلاب

 زودغو ءا' ازا ىفاهتلزنعانههاسك نير أاميسراوافو هناا وح 1 ل فاشبأ :

 مسقأ |ىف ىلاو ةمو رحت تسل امن م كاد دنع 37

 (شرالاةيذح) رعاشلالاقو اودطضا يح تلزم تلق اش انادي 00 '

 0 » 0 نا تءَق 00

 ْ ُتالمّتصوَو نفت « ٍمَحف توام 0200
 دعنا ا بحور بغل فهن لاذ: 0 0 وقتا رنولوشي مهنأ سنوي مع

 وعلا 0 1 تشان مسقلا مالم هدنعّتمشأف ةمزال هل مولا فو رملا» ٠

 ماللاٌنوتلا تمر نيمأاتمزلأ اغا ماللان "ال مسقلا ىف هتلزنع سيلو دوجأو رثك أوه

 ءىجتاك لعفمالهنأ فلحاذا وئلانس هلا مالا انلوإو دح او فرن زج بمسقملا عمشسسبلو

 لعفلا تاهسام "الك 1 ةردسا مسقلااذهيشي الفت ردع لعفلا
 سدس 5

 فوسوزةوحت اا ةازنع ٌتروامن' الدو-أ اذهفنونلا نا ةازاك نو ْن

 هلام أبى تلا كت لو دحاو فرح ةلزنعمسسقلا عمت سل مالو ةهزاهُت حو
 تئشنا اذهن مام طق اك طقستالماللان الو د او فرح زمعا هلبقام عمتسبلا

 ناك اذادح اولا عفن أ لعا « يهل .ةئلاو ةفيغذا نونلا لبق ىتا| فورا لاوحأ بانا:

 3 ا 2 9 ا
 ملوث وملابرك ذملاس:ةايفاورمسكب) هن هكرحلاو ةنك اسا متم ىلو "ال نانو ةل قمل

 اذاو هير اهتمرك اعاد اذ رطل انتر اعاظزر قر عج ا دحاولا ٌسيتليفا

 سمقل اى مادوقك" اذهوسامللا نمراثكتسال

 لمص دا ىف سان اريبك 5 هنن نيناقأ ىف انانأن 1 0

 شر ةالاعنلتالا ل ؛
 تالامم ىرن نعفرت 5 معى تيفو اعر .

 .نوكيتودعن اوفا اذا لبس أر هلدصأ ظفعم نا فصودي مدقتاكنس قزف وريضافوتلا لحدا ف

 لامثلا ممر لا علاو لءملا ماعلاو راظنلا محو سفنل اةما رمش ىل ءلادهتا ,الاذم رغقتب برعأاومطةع

 هنامعأ الامغأب رىلا هةر ف ارش متلو س سا كم 1

 ( أن هيوبس 2 ”62)

 || ةفيفللان المزدلل َتاكسأ ىذلا فري اوهو موزملا تكد شايقألاو ةقضلل اهتقيطلامو رد

 ا

 الدم برضن 6

 ةرامأو لصأ هناك 1

 ىأ ا

 اذهل الا طرشدالا ننال

 ىتاطتنأ برعضت لما

 ةفسدالا هلانالا م أ

 ل ميلا عر

 ديحححولا لح ال

 قاتم ها



 ناف املا لاف (نلا

 ىءاعاذات اب ءااغلا وست 5 ا ٠ لي مات اكمارت تركي دعمربو رعلاقو ْ ءاوى فى ' تاو اعاو 22 |كفلأ

 واولا نوكسو اوكسل

 ْ واولاتكر_تعاذاف ءاملاو

 : لقّجاقأك اهودر_فءاملا و

 0 : 3 2ع 0 0 35 «ه 50 0 .٠ 5 2 5 2 ا تأ ْ هدد 2 ف
 7 .ارعنمرك ًاوادز نب رضا ةأرلإ كلوقُكاذو نانك اسال لف دف تفذح كرد لاذاف 1 عا : الواولا تطق ف

 نأ وقل ءقاذاف نيذك اساا

 ْ ماللاتكرتالواولاّتددر

 ناؤقىف ماللانأب باحأف
 أ تكرم اذاف ةكرط ا اهلصأ
 1 أ ةكرحم لدالا فاهم كف

 تءاجاذ ا نوكنت ىلا ةكرملا ىهةكرملا تناكؤاهل نك مالا اوفل ”دالوأ هففقلا 1 كلذ لأ نمواولا انددرف
 1 فال الا

 | ءاءالو عسهلبا قواولا تسملو
 نينكرهمثنأتلا

 *مءا لصضأالاىف

 هرظناف ىفاريس

 : | دحاؤلا سد تلال احومذم عوفر 1 اعوفهد> اولا لف ناك ا

 . || تلخدأواعوف رسم نينثالا لف ناك اذاو ديزانَدرْدكلَعَو كاذد ناعم له كلوت كلذو عمجلاب ْ

 ّتفذ_> ةلمفثلانوذلا ٍ
 تانونلا عاستح ال نينثالا نوف

 ثونلانوكسافل' الافذ_ )و
 1 آن ال

 || انههةتيفللا نكت لو ننئالادب رتكنأ لهب ماهتبهذأولو مُكدملا نك اسلال_فثوكتفل'الا |

 0 أ اذاو دحاولا سلف فلآلا فذ ز والو فثأالا عمت تالف ةّعدم تسل ةنك اسال ||

 1 | متددراله لئاقلاق
 | )0 بتهاذلا : هطصاسلا
 ١ || كاذْناَمْك له لوغتو الاقثتسااهوفذ ف تانوثالث هسة تعممجاهنأال مكر نال | 0
 اننا 22 داو اوسحا

 ٠ : ١ ىف ءاملاو واولا تكرسق
 || ارقءاّرعلا ضعي نأانغلب اذنمّدْشًاوهامفاهوفذ-دقو تانوذلل الاقثتساذشأعضوملا اذىف || ني

 3 فيعضتلااواقثتسا مهن الُكلذو ةئدملا لعأةءارق ةىهو نوربشس ميقأر ةءناكو قوحاتعأ . تناك ىهاذلا نك اسلاو

 ااا ل ان ية اسد ( ك3 0 ها كا لا
 || كب رذااراصفادبز نيضراو ادد زنيشخ او اديز تود او عسجلا ديرتاديزتوضراكلوقكلذو |

 ١ ْ تقوم أاحوةةماهابق ىذلا فريأسا ناك اذادنألعا 4 ةغمفملا نوذا دنع ف قولا باب اذه 8 ||

 _(36و1)

 ١ || كلوق كلذو عفرلا نون ٌتفذحةليةئلاوأ ةفسفال ان والا هيف َتلَخدأمت اعوفرم 007
 6 3-7ةس 5س 260 دو

 3 ١ مهو فدك تناكذا هود فرعضتل نول ةدت مهو نونلا ٌتفعاض كن“ ال عفرلا نون فذ

 0 تلاحم نع اذا طقست ارامذ[ةمالعد عد تءاح اذاةلمعُتلاو ةقيقإل انأ مع اوو ا ََر

 1 ءلرت لاهمألتطقسامغا و ةلةثلاو دفة انونلا عماضد ٌ طقس اهناقمال اولعلاو 14 فق

 3 8 ب 2 وود َى 0 8 ٍ -ِ

 || ءاملاكفا 00 ةرلا نونن ال ١ ارع نمر كت وادم زنبرضتلو كلت رك ذامل ءاماافذ_د

 1 َن نال ارمشب رك ١ رع رك اود يذلا عيمملل مهاوقثلا ذ نمو كر ويرمضا ىف تا

 3 ف دلل كرمة رمضم :مالعد- هد تءاحادأو ابر اد كراورو ادع فران

 ]أ نيتكاسلا هاةتلاَدَل_علاوع اهترك ذىتلاةلعلا ىهانههاهتكرسةلعن“ال ماللاو فاألاوأ ةفيفملا

 ةفيفالاف ل الاوأ ماللاو فل الا تءاحاذانوكب ىذلا كب ردااوه

 برك دعم نب ورمل هإِمقُملاَو ةفيف ةيفكنا نوثلا ل يقىنلا فورمل | لاوح أ باف دشنأو 35

 0 1 ىيلفاذاتايلافلاءود ايلا كيم لي ماغُلاك ه رن

 "1 ةوسنا ةءا7نون نودريمذل |نونتف ذ>ونين :وذلاعامتحال ةهاركى تم اةهلوقفنوثلافد_>قدهاشلا

 1 / لع ىدمو ا ايت وعب ايون هلت ين ماغثلاو هلمثدقشلان اودرهشفصو + ىندمرخا 55 راراجنأ ال

 : ) ترمشل اكعد ترش 98 !للعاا لصأ اوئمددد اشتم



)٠١5( 

 ةفيفللا نونلانالكلذو تقونيح ةفرصنملاءاس الا ىفكاذ َتاعفاك املأ اهناكمَّت

 نك اسنبونتلانأ إي هنك اسةفشلتان رونلاو تادئاز نافرحا مهو دحاو عضومنمنب

 اهدنعَتْفقواذاو للناس فت اذهو ةفيفللا تدرأودحاولاَب صمأاذاان رضا

 درر اهتدد 0 0 0 ناك اذا 0 ا 1 هيه الع

 0 د 1[ 5 0 ا لسا

 عب ذاادنعَتمقواذاو لياكلالوقىلعدر 20 ىرد# ْ

 لهو نيب دال هةفرففلادبرتتنأو 00 عفرلا ف تدب يلا نونا تدق ْ
 ا 2 00

 1و رض تا ناضل

 0 الملا ف مدنا نيب وعام و ل را تول اك ان اذا

 عو زما ف هذتاك لولا ىق ةيهاذ عسجلا نونن" الموزحلا فشار جتابي رج نأ اذ

 0 ال 0 0 7

 دمنا تاع ذاق يب ءاسنلا عج لعفو نينثالا لعفىف ةفرغلتاوتليقثلا نوثلا ب

 َنيذلاَل سس ناعستالو ٌكاَذَنالَعتالكلوقكلذو اهليقىتاافا'الا تتمث ع
 ا

 «درتاك هلوقا١

 اذه ىلاغاالا

 فاسلاتخا (زللاىنئم

 ىلا فلثالا ف نوودتلا
 روصةم مسا لك فنوكت
 اهياعىق واذاف هرصنم

 نموه وءسو لملك |لاقف

 فل'الاتاامهههذمهذ |[ .

 فا أى ها,ملع فوقوملا

 فزاملانعىورو لصأ الا
 درمملا سام.عاا أل وقوهو

 اذا دق فلانا نأ

 ن-هلدي ها يلع تفقو

 كلوش كل ذاوهشو نيونتلا
 وأ لاقارعو كر تنأر

 هلافام لوقلا ردع

 اضيأ ىحدقو هم وميس

 ىلع نيلدلاو فاك

 لدمامتاني وتلا نأ كاذ

 هلءةناك اذاف قولا ىفافلأ
 نكثو نيوةتلا امل ةعف

 لمق ةضفلاو ىكانلت اذا

 نيونتلا لخدمث فلأالا

 ىلا فل ل[ تلد

 نيوءتلاو ةمقلا نب

 نأزدح مانفقو اذاف

 نيونتلا نم لدن

 صسيخلا» ها
 قاريسلار ظنا



 امناوهوسق)
 )لا فااالات شت

 اوفذحو ىقاريسلا لاق
 ديكوتلا نوف عمعفرلا نوت

 نريذت قد اولان ال

 جيفلاريطتو حفلا ىلع ىنب.
 ىف بصاألا وه ىذلا

 نوذلا فدس> نرعملا

 اذهان موعغ نادي زكا اوَهَك

 امو هءناناد.زلاو
 راصفاوموةدنانوديزلاو

 صنلا|ةازئعتوذلا فذح

 نوثلا فذح ريدي كاذكو

 ها حفلا هللا ىذا ُْى

 رخ الاقفال نكي لوهلوقو)

 ىعد (لو الارارةةسادعب

 ئنونلاىدح>اناك ولهنا

 نر لادا ىو

 تاالادع ةنك است عقو

 امك فل الا فذ ح بحو

 فسخ ىف بحو
 ءاغلا تكردتولو فككالو

 نكاسا كاذدع

 فدل الادرتم اهالي
 ءافلادعب بهاذلا

 قايخس ها

 ١ ١ ْ رك كلذ فا هلاك ن يآ ف ةرحوأ فل ًادعبالا ةفصلاهذهق نك اسف رح سل و 1 ءاط وق 0 ٠6

 اناناس : 0 0 م : ٌْ
 || تانرضاتاقلاذتلقوإو ولا قمَعدُينونلا تال نانا رضاتلةااذتلقولو نواقثة سبام

 )-ه١(
١ 

 ١ ىفامتد مناك اذنك اس فرح ف ا الاد ن دقت المومالك ىفانهه فل الاتدثتامغاو

 ! 1 )ىف لوألا رارفتسادعب رخ 6 نك )و لو 0

 ظ جيامالك نوكب ئدىفت ل الاوىلو هال قمل: لةرخ "يالا داق دا راودار لوفر ة كلدو

 000 ا سد 000 ب - الاو

 ْ 5 "الو دح ىلع ةليغثلا وةدح ىلع مالكلا ىف ةفةلنافامالك َر متت امدعت 1 ل الا

 1 ىلءاهاةعجانكلو مالك. ١) ىف رثك أه ةليعتلات ال هيدشأ ل درو يا

 بهذا مالو فا أوأ ةفمفخ فا أ اهده:ناك اذاهذت و نيودتلاكف قولا ال التدح

 ١ | تقنش ولا" اكو نأو نكل نوت ةلزنج تناك ولو نداء نيتك ا ا ءاقتلال

 0 ةلتعتليقلا ثوذلا اق مالاو فل الاو ةفيفخلا فل اهوا قايم علنا رملااهنع

 0 ةكرحنأال ءاملاو واولا هذه لم ساو مآ ءايف نوكتو ةأرملادبرتىنب , مضت بواد وُ

 لاو رس ميصأءالثم فدوزاجأدقو ٠ ومع الا ل يقام نأ نوتمىولفام
 7 || لولا قنتتالا لعف ف ةقسفشلادولاذا هتلزتعتاك نينثالا لعففة-ةيغللاتدرأ اذار دللا
 0 لف سدتامف فا الا ف ذتالو مّعدع سيل نك اسفرح فل الاد_عبنوككب الدن ال فقولاو

 1 نامت ضاو لب ما تاقول كل ذكو نونلادبرتتن واتم كلوق د الذو نيالاود_داولا

 ا ذاانههأطخدرا زا نيد دنا ”ال اهداف ماغدإ عضوماذ ل-ةنالو همن ل

 || نونىلا نونلاهذهت عمب و تنور فيكو مالكه عشنا فقولاو ل صولا ىفافو ذ# ناك
 00 30 9 ١ ن1 م هذ

 ' || لاهو ةرلا ووك لامن وماوفك اذاق برعلا ضن لوقف تفذحو تمتدأو ٌسلعالة نان

 ]| تقثواذااهدرتف ل ,رخلا نمنك الا هسيفعنتعل عضوماذن الزم-مي0 نملوقفام ان 1

 همز دق ثىلاهب تجنن ”الاذه نمئثىفدرتالفماغدالا,ّتقنو ثمحا متددراك كبر عتلا

 "نت تونلاَد رئال كا ذكفاهدرت)فلاألا ٌتفذ ف. سدللا فت لول كن أى رتالأ سلا

 1 ا 98 اوؤمج تاقلو مَعدم نك اساهدءدو تتيئدقو اولانءال ىف ذومحلا م دودج تال

 1 عسمشل لوقت كنأكاذو انرك دام .ون والا ذه فقزلاو ل_صولا ىف درئالاك اًنِهْهَد درتال نونلاو

 نيثثالال_هفف ةقدقلتاتدزاكاو ٠ لضؤلا الو تتولا قاهتزتالو ةل-.ةئلاديرئادز وم



)150( 

 ا امألنونلاتهذأااوة- ةيفلنانونلا تنمآد- ةكلنال انياب ريش كتلقعفترلا ||

 ا نون تتيئاهودم الف ةفمفالا نوئلااهد هد تن عف ةرلا نوف تمقباذأف عف :را نون عمتستتال || يي اب بيج بسب دس عع يجي --
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 0 0 نمدكدو ا نع ى ا 0 كلو اا ل ثيل صوف منع ةقفدعي+ مج تعفو 1 رات |

 1 : ”أظطذ ت عددي ال 2 5مم ةرع كلذك ئشااناك اذاقل < ا

 نم هرئاظن كلذ ىلءكلدي ل هدهن ال صوقنمدر 7 ناك اذان | نللاىبصا|ابريش: نأ ىوغلاو

 1 رك اكاذو ٌرشأوهو امر 0 3 طودو

 ١ : 1 ؛ وأ واو وهف لق ناك اذاو ا ةانردنلمك

 اوس 2 وشو ىدر ىدر تدرو ووو ىوه ىو( ىوه كلوق كلدو

 1 ىَرَغ ىرغل ىرُغ اولاقو ناند صوهو دع ىدصت ىدصو ىوط ىوطت اىوأط كإوق ْ

 ١ طضسهريظنو السلاو هو صار وهو رب ىذراولاو ءامظلااولاقاكدودهم داش ءار لاو رًعودو ْ 00

 || هيلغر تال اذو ءرئاظت ىلع ب اجر ف ع بلا اولاتاكدارلا اورمسكو ٌطخلاسوهواطصم طب 1
 ] | تاحمرطتو اًديهلود هلا دباولاةو داشفءارغلاامأو هللاءاشنا كاد نيبن فوسو عاملا 1

 ىردئالام مالكلا نمو عمسلاد بورت الس نكلو هيلعر سالو عسي ذهول

 ا اواةففدم بكت ءااجتاءاصوقنممبا ردك :اراف ما بر لا نأ ردت ىح ضوقشنم هنآ |
 0 اذكلّلجاواقالو اذكلمدقاولا لوقت نأ عسيطتسثالاك اذكل اذ لوقت نأ عيطتستال واو ظ

 5 قرف الاكءامس نيبو اهننب قرت الكا ذداب شو رثبلا ارو بر واق كلذ ن امهوك كاذكنذ :
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 ١ ا 525255525525522

1 

 تيفمتساا ال هاقستس اوك كلذ دو هدودع هنأ لعن ءام 1 لادم :هوأو وأدؤااتعقو :

 ها متءد 5 ةسو عد ([[[

 ميا مالدن فاس هه وان انعفقن :نأ نمد دال ات لع :رةددأات بذ را سا لمت اعقتسا

 يظل سل تنأف فاأ دهب ردصملا ىفع قف نأ نم 1

 نأ نمهريظنر خ <> :.الئرالهنأ حوةقم دعب عقب تن نرخ ”الدباله نأ َّتإءثمح لت ءملاربغنم 1

 عقتنأن 0 هرعدح | ةلزنع تالعَمفا تن رغدان ال, ءارتشالا كلذ لثمو َح وتفمدمبعقي ١ 9 دهددعد هةموو عدو

 5 هو ءد 10

 م ١ ءىوح نأ ن مم ري نك ل تقرا قمودفلا تدر ذاكَ م تعنت مطعأ

 تيل ال لاع اطرح الااضب كلذ نمو وخلاذه م سقف | ذه ىلعف ردم
1 
١ 
2 

 ا

2 

 ها
 هال تءاج كاَذكَف فنا أد عن هتعق ةو'الءامااىوسافرحءاما| ناكمىف َتءقوأ ولكن هال هاقْثلْشالاو أ
0 
1 
1 

 ا

 لَو ل 7 .ويمدمردصملا د نأد ودع هنأ هن مل 17 و لاعقتسال ألاثممىلع ِء ىتحناماف فاح

 كلذكجالعلانوكبو «و نّرطاكءواعحو سصقنذلا لملاك ءاجملا اضن كلذ نمو ماغبلاو ١

 َن ”الاصوةنمردسصملان 3 هكر مضامنوكءاذو صاسششلا لتعملاريغنمدريتتوءارتلاو ح١
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 كنأاك اذكلدم لاه الام مدار مو واولاوءايلا تانيريسغنماردصمءارداكن :الال|

 ف !تعقو دارا 'انممأت طع هتعمساذاف عمسأاب هن هقرعل :ناغاو اذكلتا رعوُباَيلوقتال 0 ا ١

 | لدسيلاو فيفختلاو يقتل مازال مضر ريو لا جه زمهلاباءاذس

 1 هيفهرحولاريصتق فيفذقلا| اًمأو كاذءابسشأو سدد موو لأسو سأرو ترق كلوق قب

 الا

 هدو ءءمودم زو

 متالكنأى :ربالأ .ةنكادلاف لا الاو ةزمهلا نيب ةكوتغملا تناكا مد اسلاءايلاوةزمهل

 اان *ال ءاطغالا كلذكو ردصملا تدرأ اذا فل دغب عقتن أن رماها ءارلا ناأك فا دعب هيلا ا

 ٍ در خار.هلاوحن ل-تءلاربغن مهريطت كل دكو ءاحاوءابلاوءاوسلاو ل

 ْ يسفر نجر ىلا ل رول ل او ءالقملاو ءال“ *الاو ءاثراوءامءاوغ

 ا اضاف دو اولاقو تراه شاول نق او ا ايل د فا م ْ
1 5 2 - 3 -“ 02« 1 

 ١ ةضقناهلبق تناك سنو دنس هلك نأرلءا هللاءاشنا كا ذنيأسو فدو لل

 || كن أريسغ قفا مز توكسو ةسنك اسلا فا الاوةزمهلانيباهفمغ تدرأ اذا|اعحت

 زاجل لهأ ةغلف ل أكلوق كلذو فل الاءذه نماهب رقت كن“ ال ى تو همثالو توصلا :
ّ 

 تراص ةهف[ علقو .ةمةزمهلا تناك اذاو نيب نيب لدقأ ارقدقو مهقونب قلك قمت اذا
١ 

 ريصتف هلوق)

 نيبئيب هيف هزمهلا
 دلع ولأ لاق (جلا

 اذهىف نيبنادلوق عمو

 درب عضو #هلكو عضولا

 اهلمعت نأ ارمهلا نم هدعب

 حيرت#و ةزههلا ج رش نم

 ةكرح «:هىذلا فرحلا
 ةحوتفم تناك اذاقةزههلا

 ئق ةطياخ مودم اهانلعد

 نيبوةزمهلا نباهحارخا
 نم<_ففلانأال فا'الا

 نراك اذاو لآل

 نبني اهاناعذ ةمومطم

 نيد طل وما خا
 تناك ناو واولاو مهلا
 نياهانلعح هر وسكم

 ةزمولا ئيبو ءاملا

 راصتخاب ها



 تالعاو هلوق)

 تا هزه سش لك

 لاق (ملا ةحوتفم

 ءأن عضاوملا هذهىف اهتماق

 اعامحو ةض<اواوو هض#

 تاوملاف لءقامف تئدئند

 - .٠ 00 0 ع ِِء

 ىهامغا نبني هرمهتد ا

 2 ودقه اك ادافاهتك ح

 [ةرسكوأ ةس«كاهامق و

 نيني اهلعمنأ مقتسي

 فل'الاو خذ اهب وتو
 فل'الاو ةحوتفءاهع'ال

 احوتةفمالااهلمقامنوكال

 ها ةضختاواو اهانملقف

 تلعحاءافهلوق 4 راصتخاب

 نأ قعب(حلافو ره اهذه

 لعحت نأ هك ىتلاٌةزمهلا

 ةضخ<اواو بالقتل ناب نيد

 نءح رخال ءةضختءانالو

 عمجفف ةزمدسهلا مكح

 اهبف اوقبأن اهتدوحو

 رو ه4 اراك |نمةمقد

 انمدقام 0

 ها هفسسصو

 ' أ كلوقكلذو نمو فرحا لخ دي كاذالولو نك اسلا نما ٌرقتشن ال هفعشتوانههتوصلا |

 01 9 تراص ةهتفاهلبقو ةمومضم ةزمهلا تناك اذاو اذه. تأ كاذكو ميهاربالاكذاو ّمسو سن ْ

 | نرش ةزهه لكف ءابلاو ةروسكملاةصقواولاهصقوامصْفةمومضملاو ةنكاتلاواولاوةزههلا ند

 َ الوتآ انالو تافلأل مع لوبي راد متاع اعاف هلتماعكر حئذلا فرط انم ٍ

 0 او لني نيراهول عا با نع لوف كا ذزريغىلءاوفْفح نأ اوهركفزهّهلااهلصأ نأ التاواو ا للاكلات تاف فارسا
 01 اًضيأاه لع ا يف ةمضوأ ةرم 1 .لمقو ةزودكمللز : ياا ناكا داو زمهلاع هسا لان ْ :

 !تناك اذاو كلن ابل عت ضو كليا دعو رم كاوق كاذو ١

 1 لملقلال اوقوبر هلا لوقوهوُكمأ دنع مونت م 8 رداذ_هكاوقكاادو نيب ند اهريسمت ا

 1 يفتت ياكم لديك ناندو كم فرحا هلبق ناكو ةحوتغم تناك زمه لك نآرلعاو هنمىدلا فره اىف ةزمهلا

 . | مالٌعنمتدرأ اذاةيبتِم لعن مشاذنمو كرش مرفت اديرب فو يملا ف كلوقكاذو |
 1 "0 تادبأف فت نأ تدرأو ة- مضاهلمقو ةخوتفمت :زمهأا تناكن ا و 5 1

 1 أ تناك نات رم-هلا اوفذ- 2 /ولاحلاهذ_هى اهتمبرق» رام تح كإذكفامومذمالوار وسكم |

 | كرانة فدقو ةتمفو مامن يني نك | .لاءذ_هلعجت نك عنقامتاو اهنمدوأالو ْ
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 دمصد ةص

 اه ل

 ١ ا 000 9! ما ولبقو ةموع طم

 سو د م <

 ا ا م مالعلوت ود . قلل وأ فو دون هد وهلا كاوقكلذو اروسكماهامقامناك ثمح ءاباباكم

 0 "ب ”وتغماب أل بق نم نيران هه ةزمهلا لجن نك عنمامغا 0 سبًامالعتدرأ اذان 1

 0 ا اهادقام توكرال فا“ الانأ اك ة_ضوأت رم كس اهلق وفلأالا اوكا وكت نأ عطغقسا 3

 01 5 2 0 ف ا 1 1

 1 وأمومظماهلبقامو فدل وتفماهلمقامو فد: الف اردتماهلبقامو فدسحال
 1 هضقاعلبقو ةنكاسةزمهلا تناكاذاو موتا هحنماك فذش ا عنف ا )ل راوصالام

 0 ارو و "تان أ 1 سأب دسار فا 3 0

 5 0 'ىدسلهن ال الاهل تاكل تالا ا اسةزمهّلكا ناكملدب امغاف

 : انكا دا فذ مأ عل هن اال فقصحتالو كاذهفال والو فيعضآ اهدعد سل

 اا انكار لاعز َلدبلاٌةَمْضوُأَ ك هلق ىذلا حوت ااومزلأ | لدنلا هومزلأف



 5ك

 0 1 م 0 يق كال 0

 : 0 نمو 00 0 3 ا _- ا رقع | 1

 دود دوم

 مال ىف دشنأو »و
 اماروألو ىةرارث يح نم د“ اهايتناو كالل نهتم 5 ١

 بعام لءاهقةحولوةيفاقل افدرنمةبلاجاتحاامل اروأ هلوقن شيكت اسما زمفلا فيش ق1

 اهب عش هتقيقحوا م مسعأم اهءأر وأ ىدمو ةيفاقلا ىف نمضملا فدرلال> ان م هازحي مفرطاجنتال 1

 هرمهلء> نمو ردقتلااذهىلعل عفا المخ هدر .رواهرةص نمل اوقىفةبلصأ ةزمهعا ار ومالذ لقا ونعم 1

 هنأروأ لا ةأر راكد اوال كدا رعألاب ًاروأل ىدملاق. ودب رواهريخصتؤلقةباقشءارو | 0

 تملا قهسف: نعربخأ مثلو“ الا تيملا ف هسفن بطاخو ماملالا ودصقلابايقنالاو ههةيرغ ءأاذااذكب |

 عماسلا معباعاست 0 اورابخ دلل باطما اوك رنين مهمالكسدأ اغا ال 0 ٠

 أ. نأتدرأت نو است راهم ناكستك ل 0 0 «ي هكلاءانن الذ م

 1 ناكول عضو مفي نوكن نأ د زمهلا لمت امناف نامالام_هنيستآلاو لاومابلا تاب ظ

 ٍ تناكن الاب الو اهنكاذزاذاهد ءب كدر وح هنافاهد_-وهلأ الاآلا ازاح نك اسال !
 | زاحن 1 اسمي فناكوأ عضوم ألا ةزثلا ذب وهف مالا اوأ نيءلاوأ ءافلا عضوه 3 ةزمهلا ا

 ا تاكو ثلك نأرمغءىرتو ىر ىربو ىرتو ىَرأ وق نك اسهل قام نأل ف يضقلا ف فذ ْ

 ْ مها عتساو 0 !هفيفخت قع .رعلا تءجحا| سقف ُتنَأَر نم لولا فاك وسهل راه ق

 ْ نيل عستلاب اع مه ١ 1 لو ن هعممهنأ باطل اوأ ند دو بقاع ه ةرمهلااواعجم

 ا ا ار :زمه ف ه2 نأ تدرأ اذاو مج ف وول رولا رع انمى" الا ىلع

 يهوج جيوب زر نو د

 اولدبأف هلو-ق)

 66 فورا هذه

 ةرمهلااوادبأ معد
 اواوولاحقءان ولاح ىفافلا |

 فو رسل اىهو لاح ىف

 تاكرسلااهتمةذوْأملا

 قعبامنموادع فرح سدلو
 هذه نمولذك ةلك ت سدا

 ىنعياهضعن نموأ فورا

 اهتمةذوخأملا تاكرللا نم
 ىلا برت رح سلو هوقو) | ل 0

 : سل 0 ا نك اسلا ةلزسعهن ال ترافل ١

 | اهولخدينأ اوهركمهسال اولدسلو نك اسد عي نوكت نأ ع كا ذكف ادت ”نآزجحرلا
 نأ كلذ. عي (ملا مهلا
 ةزمهلابة ميش ىه فلاالا

 ةيئاضأءاسلاو واولاو

 واولا ةكرمت عم ةْزمسهلا

 2 فور-1ابرقأال ءامااو

 ىشو ةزمهلا نم ىءأا هم

 سب رقتاذميدارأو فا'الا

 ةثالثلا فورا هذهمأ

 هنا نيبيلَةره هلا نم
 اهتمنهلادبا غئاس

 قاريسس هأ



 اولعفولو هلوق)
 نك رن
 رانا لا
 رخ [افرحفل الاانلوسح

 وأءابىلاالا لوك تناك ام

 | كلذ تلعفولو املا الا
 اهكردلافاًاواولا لق بحول نسال نموهام لم ىتلا دئاوزلا هلزخع وأ ف رلا سفن نموهام ةلزئعريصةفءامل او واول هذه : دوام

 كلذنأ ال اهايقام حاشفناو

 نيتكرتملاءاملاو واولا مكح
 امتاو امهلبقامح وتفملا

 ناك اذاواولاو ءاسملا تدثت

 عسبك ن وكسا|امهلصأ

 اهكح كلذو لوقو

 فسرصتلا ىف

 قاريس هلأ

 1117530 - ض1

 نك اولا, َتاعذامىفا “الاب تاع فم اهتفذسح راك نال قدح فاادعن ةكرمتملاةرمهلا ||

 ل ال اهو ريغ واترح فل الاناكماوأدم .نأاوهر كةاهرب_ افرح تل ومها كا ترك ذ ىلا ْ

 ل0 'الاو هلناءاس نا ماعم 5 اهلصأ ب ا ةدفاهلمقو ١

 8 : 5 ّك ا 0 1 0 َْ 16 1 1
 ةزمهلا تناك اداو م تار صاف قو ليا لئالالو ةأامهةءامهىف كلوسق 1 وعلا 3 را

 ىنلاةكرخلاو مسالا ىفددتناكو ءاني التل ىلإ ةنك اسةدئازعابوأواود_هب ةكرتتملا |
 نادال فال'الان الواو

 "١ ١ ١
ْ 

 8 هلسسسم 7-29 ج72 077ةفاذلا 7213/37 377177727177 )2 د17 72372377 تفوت 277777232771717: 7752173: 7ك 597 ف [ك117-17725:77177225177977777727777177777
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 كن'ال ا يال ان نو تدلع نا لولا فل قلبو نك اسلا ىلعةزمها!ةكرح

 |١) © اكاذاو لآ-اوأرا اوفّمح لسمو لاذ َر كلة ىلع أ دبو توكساللصولا فلآ ت ةطأ اما |

 ارو اووف ةزمهاه دعب ثاك اذاامناكم ءاوادبمفن 5ك سلااو رغب نأ مهمالكن م

 اًةعاصف ةينانئواولاوءايلا تدثت :نأ ممالك ند سدا هنأ ال مومالك اح نمريثك مالك ج ردن

5 ُ - 23 2 4-4 

 مق اردتف ف دحتالوءايدعب تناكنإءابوو اود عب تناكنإ واوا متاكم لدبأ فا الا ةلزتعا ئماهلمق

 تاواولاو ت املا هذل_هدعن نيني هرمهلا اوله<نأاوهركو تاواولاوتآ امل! نمفرحلا
 00 5و 0 1 و ٍ

 واف دخل | نمد نكد ملف م .وةكرضأ اةزمهلااهدعي فدع دق ةئكاسلا واولاو ءامل !تناك ذا

 ةنيطخ فك اوةكلذو انرك ذامةلزتعت آ املاو تاواولاءذ_هريص: ال ف ذحلا اوهركو لدبلا
 72-5 و8952 . ودع 6 - ود مد

 ريق وهو سيف قو هورقمهذخو ورشماذه اورو درمان ىدلاءىسلا فوه ةيطخ

 وى.ى.3

 1 ةيطخ ءاب ,ةزنعريقخلا “بفلوس لم اسريقدتو هولثي 0 528 م 2 قوس فس وف

 0000 اف لرتو ىفىل ”الاةلزمعادنأ ؛لركالو ءانسب اود رحت لاهنأ ناو

 ا 1 ةم 2 ه2 9-5 0 ١5< 2 ه3 َخج ىاو

 ىذاق كد أىذاف فو بول ىأو مه ضو ذم هصاودو بوبأك أو قدمولأو ىعسبأ قدس

 1 0 2 7و-

لاس فنن ملغ الهموزغب هم ورغد قو 3
 0 واولاهذهن اليوحتبأوح ف لوقو فرحه

 عمشلل ترمس اذار ئالاهارئالأ لودحواو 5 وهاسعاو ةعدرألا تان هك

5-9-6 9 

 0 ضار مب اوت نوفي للاب را رفع يعز لراع ىب 01 سس 0 "اوحلو#"

 و اددس هم

 هم جبن |لوقتو رع « داو ةازاعتراصف هنمٌءز مهلا فرح ىفةدث ازددت سلواولاهذهن" الا

 و ةلصّممت داك اذاا م ةلورمولا علا راك نيت كت لو تلصفنا ثيح ردك ت راص

 71 ادو ىنعملالت ذل ىتحن اعاف تعلم ىحن ةوأف هرذ | سفن نموهام هازخع و ف ذرذلا سفن نم ندك
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 |١ الو ىتعمري_غل ةماكلا فثوك :ةكلك قابلا الم سلوا جعل د ءاوتاواوبرتشأا ا ا
 ا 0

 3 : ءانبا قلم نوك«آلام نيب وهن لصف ءاشس ب انيق هةدملاعم هاي ايلا « ع
 ا كَمْ دا

لوار ةءاملاو راو فخ تراصت كرست اللاح ّلك ىلع /
 ْ لعاو 5 نارتتا

 ا داهتجابجر رع 00 ريتاج الواهر عداه ”الاهفّمْ ل نماذهاهب لقا ة ةزمهلا 1

 ْ تناكواتقتلا اذانيتزمهلا نأ لعاو دي عر مااك هن الكلذ مهيلعل مفجر ف ورملادعبأىهو | 0
 ا ترك ذا لام َةيقحت نولةئتستوامهادح نوفق ققدقلا لهأناف ةلكنمامهنمةدحاولك | ا ٠

 ف امص كر معو نأ نرعلا ول رنا ساد اول يق زاخعا لها قثت كسا ككل

ا 1 اوقكاذو و رغىلألوةوهو ل الاى ة و ىلوأ الاف يقشت برعلامالك | 0
 هك

 ومسوم « حسا 5

 : كإوةوهو برعلا نم كا ذا عم« ةرخ هلا وكل الا قمح نممهنمو 1 يدا 1

 ) لمر ( : : لافو ناني دقق

 دمتاوابلع ل 5 5 0 اذا مك

 ئ ىالاقف هتف لوقلا اذه سكسك لءلخناناكو نكت شيا سل ش

 ْ كلذؤةرخ ل اولدبأ ةدحاو ةلك ىف ناقل ن يللا نيتزمهلا ىدحا ادبسناودارأنيح مبأد ا :

 : ىلو 556 ًودلأأ ٍّ اب وان لح و رعهلوق ىف نويدخأ ورخا ا تار ماو ا

 ا ةنزلاق َةقمحماعلزتعانركذامف عملا لانو اءلو تأ دو ا نك 0 | 1

 ( طمس ( 6 0 ِ
 و 2 39555 عم -ِ 0

 ْ الا نكت مولهن 0 ثيبلا كد فة وكتاو ا ]ا

 بانلا 0 0 3 ٍ ّْ 0

 دسحلاواهماعنيعلا ب هرت ب تزرام اذا ءاز نع لك 2
 ذمه نين لعحف ةففدعية روس كمان الندب نس ,اياءحو اذاع ءارغلوق هس "ال فيتا أ 7

 فصو + لدملا ههادح |مزلتفىرخ ”هلاامهادح امزلت الردقتلا فناتلصقنمامم الزئاحامهقيقحتوءابلاو |[

 ىتعالاهدعبدشنأو 5 اهتسك نيعلاذخ" الالم فخ نيرطانا تنل اذا 7

 ليخدسةمرهدودوئملاسبر د“ هبرضأ ىشعأ الحر تر نأ

 كج قاب نب: ةزمه ءزمهن ىلع لالدتسالاونيدنبب اهاححونأ أ هلوق نم ينل ةزمملا فيفق لع ها دهشت 1 3 ٠

 ةنكاسمكلا ىف ةففخل ازمات ناكو لفة نك اسانؤفةزمهل ادعم "الت يبلا ارسكن الكا ذالولو: ةكرحملا

 ىاوقلاىفالا ارعشلا فذوكمالكلذون انك نا



 لومتوهوف)
 (ملا هنآ ارقا

 اغلأى وألا ْن ولقي

 ماغدازن-س دي زو أ ناكو

 ّ ندع كلذ

 اهلعح هب رقا لوقو

 فورا راك
 قاريس ها

 رقند ||

 0000000 تروا اذاءارع لك رش .الاوأ لوألا بفم نإ رك متسلااذه ||
 اا 2 | ةضئاهلمقو ةنك اساهنتال
 نيتزمههاقتلا اوهركم_منأ كلذو امقَتلا اذااغل أر مهلا ندد و ماهفتسالا فل نيب نول_ثديس ان ْ ينس نولععو

 ةمرلاوذ لاف ةفعاضملافو درس امدغءاقتلا ةسهاك فل ”الاباولصف ننجح اولافاك اولصغذ |!
 | ىكو ةرمسهلا ف ةزمهلا

)054( 

 0 5 0 كر 5
 اذا |دنآة نك اسلاءزم-هلان ال ىلو الاف فخ نمل اوقق هنا ارقالوقتو ,.تفف1 ةدحاو

 000 ال لات لو الا قس نمو !هليقام كارم تم ذلا فر لاا عاكم لب تف |
 اًمأو اهلبقىذلا نك الا ىلعا تكرس تقل واهتفذف نك ا ىف دكر دم رمت قت ||

 مك اساغلأ ًارقاةزمه نواه ع اعيج امن وفق زال لهأن 'الّنآ ارا نول وةيفزاخلا لهأ ]

 نان اح عارفا لاق هن اكنف اهوفةخةدحاوةزمهالا نكست لول نأ ىرنالأ ةبآ ةزمهنوففتكو ||
 تكمن ىرْقَأ تافاغافام_منوفقْص مهن ال زاجل لدأةغلب مالّسلا كادي 0 0
 0 ا 0

 ل حس 2

 ناكل كا ذالولو فقس عزو ةفقماو ا ةتاقةيناثلاّتغْمْحْناو ل ارت

 سه دس 5

 . راسم متن ا ايدل نب و« لجالح نيب ءآسع ءولا ةسطامف

 اا ور دارا ىلا ىحو تنأآو نإ [ لوقينممممةزاخ الهأ امأو ىمقعلالهأءالؤه ||

 || ىذلاوةزمهلا ءاقتلااوهركف نيتزمهلا عاتحا ىف سقوف خام ةزمهلا نوفق مهن الكل ذو |

 نيذلا يقين الود نممسمنمو قيقحتلا ىف يتوب شلح د5 فلالااوا:دأفنيبنيبوه
 ١ ١ 0 0 0 0 0 ا 5ك 0 نا 5 4 0 : ا

 || اعيجام وفعصف ةزم-هلا نوفق النيذلا امأو اغلأ ماهفتسالا فل وةزمهلا نيب نوأ خدي
 | هو 00 5 ع :
 أزد اهقيقح نم نكي 0ءىماهلمف سدلو ماهفت_سالا فلا تءاحنا و اعل ام تمنوا خرنالو '

 لدور نك لةدحاوةلك ىفادقتلا اذا نيتزمهلا نأ لعاو 1 مهتغل ىلع ةسدناثلا [ردحتف ص 7 3 >ءلا[* ق 3 .٠ 3 5 ف 0

 ١ 20 0 0 ١ هي د
 تناك اذاوف ره |نيتزوسهلاءاقتلا مزلد_>ا اوى رح ىاتناك اداام_من الفذ الوةرخ الا

 : 5 2 م 5 3 1! كد 1 5
 || اتناك الف ةزمها ترم مب قّرلتالو مالكلا ف ىركت دقام منمةدحاو لكن اف نيسنلك ىف نانزمهل

 ةيلكلاود اولا مسالا ىف امهولع لوامها دا نماولديأذ ل_ةثأ اتناك ةماكللا ناعراغال

 ةمرلا ىذل تالا ىف دشنأو د“

 : ملاسعأ عأ تا الاعب 0

 تان وذل انيبتاخدأ م |.هعءامتحالة هارت نأ أهل وق نم نيب محلا نيب فل الالاخدا هيفدهاشلا

 - ءاقتلاوةمعمريغءاكلاىو رب وهت عن عضوم لجالجو ةنيل ل مرءاسعولاواهءامتجال هه اكن اذ رضا مهلوق
 هييشتلا هلام كاشماهفتسا مهفتسسافةًأرماو ةيمظلا نيب هبشلابراقتةدشدارأولءرلا نمسرثكلا



(159) 
 مف "ا ءايلاامناكمتادسأ ا تدم نمل ءافى كلوق لاذ نف ينك قامبارتش اا

 ةزمهلاب َكاذَتاعفاك اهلق تلك اهنمىذلا فرملا!مناكمتادأف ر ,كماهليقام |

 6 حوةفماهلمقامن" ال ىفىا "الا اهناكماول سأ مآ اضدأكاذ نمو َتفَقْح نيتك ايسلا ||

 تل و اهلمق ىتلاةرمسكلا ةكردتم ىو ءانئاح ةزمه ترعص اك اهل اا عرسا 5 رقم تناك ولا ا

 مدا وأ تلق مدت عجاذاو يزتاك اًعيَجاه ادلع ىَيبلاَفُتِْجَنمِلْعُف نعل لنا

 نال ةدئاز تناكوةنكاسةينان"كيناك الفا الامد هنأال مد :وأتاقترحاذاكنأك

 هذه هيف تةثدقىذلا مسالا|ذهاو رسسكي نأ اودارأف فو رشا خا وكنا لا َ

 اه ًاناطسرخآن مّتلدأ ءاياو لق مهن اكفاناطسامأو دلاخ فلأن هفلأاو راس فلاالا|

 ٍٍظ الا لبق ىلا ههلاثاكم اولدنأواغل اهو و اناطم ءانا ارغب كتاعر 2 [لبفامنأ ال 1

1 ١ 
 نم الدينوكي امو ءارتمأر تلفذاا تنين ملاعقو ف فرسملا نسم نموهامم الديوأ أ .

 ا 2 : نمدوكت ى لا همسه انيواهنس اوقرف ىَرادَم ءاراوكفاك وا *دلإ تدفق 21

 افلأر الافران م اولديأابلف تع تدَصَق ديلا وخر ءاضق تن ارك اقاذ 5 اسف قر ا سفن |

 اذاقةزم- هلا نوقةح اساننأىرتالأ ' ةزمسهلا نمنيسفل' الاب 0-5 اواقئتسا ||

 نوفذضق نع بماو انك تاروت آاسك كوفكلذو اوس
 دق مسالا نال نولدبنالو ةزمهلاىلافورملاث رقأ ف "الان أال ناتزمهلات هلا ا اذانوفقتي ٠ ا
 ىلءعةماكلا ف خوك -: ىلا اةزمهلاك تراصفا زم 9 ا لا قزلتالومالكلا فرجت | [

 6 "ال نين ندا هوا_عتت مو ءا ءاندر 1 . الا لمق ىتلاةزمهل| ناكماولدبأمهمالك ن ”نتكالا

 نموهام ل دبامهادحا نابرمههيفامزيدو اناطَخمز ١ رهش ىجءل :فعضأ ال ةدئارسلا ْ

 ةرمهلا نأ لعاو دب هللءانانالقلا باب تلة يرتسسو تاس دا نرد

 نب نيب فيفذل | لهأ ةغلىف لدن و زاخلالهأو مغ ىبنمقيقفلا لهأاهلاثمى ذي

 ناك اذا واولاو اروسكماهلمقامناك اذا املا واحوةغماهلمقامثاك اذا ل "الا مناكمل :

 ٌءوشلا ظقح كب رعلا نعاطّممتامناو ان 14 دامو َتدلْمُم سايقياذ سلو امو-هضماهلبقام || أ

 لدن ىهامناوبابلا اذه نمئث :لكاابقر تول كوخ اومن لقب 1
 حل بلادك اذفز وكدقو ا مايا ايل اوق كلذ نك تكسو وأو

 0( كأن ةيوييس تا لا

 ١" اههادح ان ان" :زمههمفام نيداوقرغمل مهمالك نمناك دا اذهاواعففةدحاوة لكى نفل الا الاو

 اذاو هلوق)
 (خلا مدآ تعج

 ايما هتلعحاذا ىءعت

 تالقاتعن ناك نا او هتعجس و

 تاق ترق اذاو مدأ

 ناكناوءدآنأ كلذ ومدن وأ

 دو ةزمهه.ةلصأالا

 ليمس ىف ءاشلأ ا هتبلق
 الزخم راصفق ف.ذذلا

 . هلوقو) اسغلأ هسانثناك ام

 ىلاَهؤ زمهل تروا رشباوفر 0

 (فراس غن نم نوكت

 كلو ىف ىتلاًةزمهلادارأ

 ترن نمدن ال ءارب تنأر

 نموهاسمالدب وأ هلو-قو)

 ىىتايبارأ (فراس فن

 ةزم-هلان ال ءاضقتدأر

 تاقاذافءان نمةملقنمهمف

 نأ ك مزاد لءاضق :وءارب تدأر

 ءانةزم-هلا هذه بلقت

 !اطخ ىف اهتيلفأك
 قارن ها



)١/+( 

 قدزرفلا لاق رعاشلارُطضااذاامْمماسابق نوكي
 حترلا د ”لانمال ةرازق عراف « ا

 1 ١ 1 ا ) طمس ( 3 تايعتلابو 1 ا ايل رايكم الالدمأت ا

 ىدو<-و دس مر اكوصو دام د
 بدن لو تءاجايم ليد هْتْلَص 5 ةشحاقدللا لور ليده تلا

 وسم

 1 ْ 0 (فيفخ) : ليفتنب ورع نب لد هز ىشر ردلالافو

 ا رك 00 « قات ارث الطل د

6-2 8 

 اور 0 0 0 0
2 

 عا 0 رن هلو لدسلا نقتل لهأ اهلا 7 0 و حا 0 2

 ُاذو ةقيربو ءىئنو فتح قيفضلا لأ نمزاخعا لهأن ا ملاذ ا

 ١ ١ 0 * ادح اوفا ناك ناو فيفنلاَلَدب سولو ىفلدبلاك انههُلدبلاف هىدرليلق ]
 م

 وو لانئرأانألوقيو ندح تا لو ع نماهتمبرسعلا نأ

 أوختةد_-اوةلكا ىفتناك ناو دوس ةدهلا تنك اذااهلك ةلصفنملا كا ذكو كالو
 اك م

 فردا س ف: نموهامةلزنمدن "الب َوَح تاو فاواقد لووول ةفاونذح ومواد 0

 0| أنا 8- ى6
 || كم ءأوآو مسهلوة ف كلب | ىدلحأ تاقتتاو 0 ءالؤه ضعن لاك دقو

 أ | كلذكو كمواد ا لت نكلاوتتا مل ا عل فار ارارق#
 سمس م د س

 او 00 رسكلا ناك ثدح اذه نوففذع مكس وغدا كمن

 ا - قدر رفا تامل ا ىف دشنأو +

 0 0 + عترملا كانهال ةرازفىعراف * .ةيشعلاغبلاةىلسع تجار
 1 ا 1 را اور ورض كانه هلوق ف ةزمهلانمفغا الا هلادءاىفد_هاشثلا

 و قدر رفلامهاح#ةىرازفلاةريبهنبرماجلو وقارعلان ءكإ اد .ءن ةلسملزعنيح اذه لوق» 2#

 0 ناسحلوةهدعدثنأو * هلزعدنءةملسعتمدقىتلادب ربل !لاغدداراوهتبالوهمعنلا اون ونهم النا هموقل

 # ةهشحاف هللالوسرليدهتلاس #

 َ ىو رب بوف نم : 2 و ءقنناو عل ةءدعيدشنأو * هربسيفتس م دقو هز مهلا تااسؤ فل الالادبا هنادوسشت سم

 أ

4 
1 
 ا

 0 0 ,ىنامتئحدةىلام لق * ىناأردأقالطا!ىاتلاس جالا نهيبنل
1 

 0 .تباننيالاسح ننحرلادسلا املا قدسشنأو ب هريسسقتب مدقتدقو هليقىذلا فلوقلاك هيف لوقلاو

 1 0 ىحاو رهقلاب هسأر ميجشن 5 عاقبدبو نملذأتنبكو ىراصتالا

 ااا لت رشاذادزلا تاسست حاولا :رورض يح اوةزمهنمءايلالد هم كيف ةدهاش لا

 امون ,تناكو ىصاعلا نأ ن يمك نب نمرلادمعا اذ هلوقب 5 سأرلا قدحخلااهنمو هس برض عيصتلاو

 ا 5 0 لبا ارهتلاونا «اي ليل ائاتراعل ءافاللا نء كناكمالولىأ: احاهم

 1 1 لدلان فصولا ىف



 (1ا1
 3 هود اك 6ث -

 ا ىسووسملاق هوسلاف ن مو لا 1س منذ تاواولاوتآ ا افنان و تكلا |

 ا
 عيوشلا رك ةرفولا فذ 1 ولك وهو كلوسأو دين أدير ينولوقبهالؤه

 ضعنو تثئام ىهو ف ذم ةزمهافوام لو هزوهلا اوف «سوذانأت ووشبءالؤعو ||

3 

 0 ةزمكهلا ف ناخكدلا او مري وه لوقت ذ ف ىلعو ءادلاو واؤلا

 نيك استلا ءاقتلال ءاماا فذ 4 نكلو كلل

 نيتنتلاو ن تودع تنالاز واجاذاددعلاامنيبنل ركذملا ورث وملاةدع ىلع عق لاء الابااعوو ا

 5-5 يل اي

 نافذ ذمهدحاواممةرّمَعلا انين الاز واحاه نأ لعا مررنت تو سمع ةعسا غلبت ألا 0 ا
 نينا هكلوقكلذو ته ًاتلادمالغ ا ققىتلاا ءاهلاهيف هوم هندعاهب يرن تلا ءاعم "الا 5

2 
 ه2 97 هس

 هيفاشستتاذه عيب كاذكو ةرجأ هنو ارث ذمه اولا ناك ذاع هأ جول ةصدآو ||

 ءاس" 'الامذهن هت اهلا فهي رُنااّؤ مك حاولا ناك ناو .ةرمشعلا غلبت "تس ةاهلا ||

 ه7 75

 قيس مو ةوشن ع رأو تانيا كوت كلذو تيناتلاةمالءاهيف تسيل تؤم توكتو |

 رك دملازواحاذاف َ َرْشعلا علمت ”ىح اذدنف عسج كاذكو تالعف اما رق عبو نكس ْ

2 

 كامرا مهو فلمَمَء ف تعلو لع أت لق كن اك 5 اًدءاوا ماعدا رمل ||

 تاقنيح ادرغم هملعناك ىذلا هئاشن ءدجسأا و ريغب دو رش ىلا حب اوتذادحا راسنا العجت | ا

 تاو ةريّمعز واجي ل ددعلاوادرغنم ناك نيدن هاني دغ ىلع رخ 3 ”الاءايواماعتو رعود ا |

 ةغلب ,وةَقب دس! تلقامت اكس فب ةغلب رش ىدحإ تلق 5 وداؤف :ركولا تما ار اج ا

 ىدحإ اوما د-اوانمءا العم نافرحامهو َةرسع ىدحإ ت اقامت اك ريد َء ىذا زاغا لأ ||

 رك ذمادازناف هنس و شع و ىدمعع| »| تلق نيح هد :رفنماولاع نع ف دحا و راغب لو دش / 1 ْ

 هم هدوم

 ني 0 را 0 20 عرش

 ١ اون وانتا و تفرش الو ف :رح فكنا رك 0 8

 | :ناخلالهأةغلبو و ةريشع 1 3 او ةرمشع 5 دثهلثإو رع | وا ةرسشعات :4تاقّرمَع 20

0 0 
 ن 0 هم

5 



 نر سل
 3 ١

)1179( 

 ا 0 221 06 2
 3 ةفاضالا فريثك اذ هوة ىانزةشزفو قفأ قف الا ىناولاف هفاضالا ىف س.الا مهريمغت كلد ١

 0 : 00 7 هع 5 0 5_م 7 0 ٠|.

 ||| هلا نءهوانب ريسغشناللو الافرخلا ناريس عىتثا ىلعادحاوددعلادازاذاو هنا فاش دقو
 0 1 5 2 0 --ح ه6 م 8 ار . 5 ع

 | هلللوفكلذو نينثاودح ًادعبناك ثيحهتلزنع رخ الاو هثالثهدعلاز واكل ثءحهئان و

 5 2 1 0 ١ د
 هرشع ىنث ىوذاد- اوددعلا دازاذاو رشع هع ست ىلا ددعلا اذه نيدام ك| ذكو ادمعرسع هثالث

 ع نع 21 دعب ناك تحس كر :رخ الاوان“ الثةَدعلاَز وات ل ثيحهنلزئعلو “الا فرحلاف

 ا ةرمشع عست ىلا:ة-لاءذهنيبامكلذكو را

 ٍ ظ بابلا اذهنمانرك ذامعسج فريك ذتلاوثدنأتلا نيباماوق

 1 انيق 31 "1 وه عنا اهنا 6 ل "هي ئذلا مسالا ا 3

 ا | ىلا كلوقكاذو ددعلانس هيىذلا مسالا ىلا فاضموهو لعاف رم اىلاهدعبامو نت نين الا

 ا | ةريّعلا ىلا اذهدعبامكاذكو نالت لاو اغلا امه ذا ىلا لجو زعهنلا لاكن

 ' | كرو نياو نتن ف وذل ءاف ف ثننأ انلا همالعبءىدش كذ االارك ذا فلوفت امنوا ف لوقتو

 ا | .اذهلوقتنأدب رتثن أ كلذو ةعئرأ ل سماخ اذه لوقت و رثعلاىلااهقوفامو ثالث ىفءاهلا

 ١ | عيستاذك عدا سماع توا لولا هنو سلفنا ةعئراالا سسك
 | وهواتف نرعلادبزافتوة سه ةعيراركس ىذلا اذهدبرتامناو ِةرمَّتعلا ىلا ةثالثلا نماذه

 1 لكل لا تا[ تنرااذاو دحاوىنأت الودح اولا تدنثلوقدادحأ عمستال كنأ ىرتالأ ساق

 |١ لدا كاوهاذكو شعت انو ٌسشع فا,” لوقتو ٌرسشع داس تلق سما تلقاكرشع

 ْ ظ كلذ لَءفاك دحا او مساء زغعالعجو رخ رخ . الاول "الا ف ىفر رم هينا رك ردو رة عشت

 1 الارث ذم فلوق اي تول ف لوقو رع ةسْك ىف هتلزنع عجب اذه ىف مسعف 0

 1 اك اوقكلذو ةرمشع ال اااه دعب ٌةريْء نوكت وثدنأت | ةمالع ةلعاف ىف لخدثكنأ

 كاذكو ةرمشع هلا و ةرمشع ةينان" ور مشعة داح
 الاف مد ةرمشع عسل د علم تالا اديه عج

 أ

 در شع ىداح لوقت نأس ايفل اناكو َرشعدَحَأىدامو ردع سن سما لاه سمت ماخ

 || ثعىلا عض ىداح نعت هنكلو سداسو سماخةلزاع شع ٌسماشو سنع ىداح نال ريع

 || تلقناف ههيشأامو َرثعد[تاقاكه هش مو هينتف رع ىداح لوقت لاق تمرح د
 ل ا

 || تنينان ىمههشأامورشعدحأن" ال ىدالو رك و ا ,ر ههبشأ امو ىداخ رش عد أ ىداح

 | ةنالكرشع :ثلان' لان'لوةةمهضعب لاقو ادحاوامسا ءاملشأةن م توبا ىداح



 ةرذشتلا
 0 ةهروث.ح هل 1 2 1

 :ةرعوهفاوعلاا مو لج اع 07 انافضسا فذ هنكلو سايقلاو هو هوو رشع ْ 3 1

 ايفدحا قو :كن مناك نهم طغل صاعق نأ مَءدحأ طفل همفنأ ىف م ا 37

 هوغو سل ضباخ ازا شع داس م-هلوقراص ع ضاومبف فاما كر وأ ”الاىلا

 دقو ”الةئالث ثلاثك : :راكسلا ىفرمشع هناا مهلوق سدلو نما اع رسشعىداحاساو ظ

 7 ذملان 1 0 هومر ع نن اذ ارفع عدا دع و و ريع تلاشي وطنك 1

 ماعوه تلق كن اك لحن ويف: وست عدرأنك اذا ست نسما كلوق كلذ ل مو ثلؤملا بلغت ا

 اك ههملكت برعلا داك الو ةسخةوسن عدراريصهنأتدرأ اذاعب رأس ماغوهلوقتو ةسخأ| ٠

 ةازنمفرشعةعشامأو مشعة عَبْرَأس ماخ تلقا شع ةنالَت دار لوقتاذهىلعو كلَّتركذ || ٠

 2 ىةرشع سنك ةرشع عضل وئدلك ىف مشعةعسن |||

 ىتلاءامسأ الا, تح اذاو © ثنأتلاهإصأو ركذملا اوثنؤملا ىلع عم ةءئذلا تنل باباذ الا 1

 ءاسنثالل هلكلوقكلدو ةرشع عشق ىلا ثلثتلا يف ثداتلا يلع بااتي ال

 لع تعقو ناو تن انااا ءاشلان ال لص“ الا ىلع إذ َّت رحأف ءاّشلا ن نيا روك د دا

 ل اا ةثئومْمَعلافَرو 5 نع ذهلوقتكبأاك ذم ا و

 روك درعلا نم ور وك لالا نسر قرح ده ىاعت ةوق:لزعٌاش

 نفر نما ىلع عقو ناو لصالا توم ءاها هيفامنأاكنائثْؤم ناسعما منغلاو لبالانأ لبق نم
 ةلزخج ثْئؤم مسا نمثيلثتلا تدرأ اان الثننأتلا ىلعامهئيلشءاج كاذك سغلاو لبالاناك || '

 ْمَعْشالث هذه تلقثلناك ءاهلاهبفامثيلئتكه نمشيلنتلاف عمشلاك ذمهيلع ردك ومد

 ثالث لوقنو نأ الاهل عدل مكتبا نود عضوه ] 1

 ثينأتلا نم ئشب يع كن*ال لبالانمروك دةئالث ةلوقتو ةطيلاههسصتن'الآبلان م | ٠
 نما وقدعي ر ا دكلاوة نأ ءاهلاٍب هذال ليال ّنغ ريسفتلاب تحت 9 ذملات كئامغا 0

 لعمو را صخشلان الكاس تنعناوصخشأ هنالثل ور ءاهلاتدع منال ل الإ ١

 مهدنع س كان "السفن هئالثاولاقو ةئئؤمزعلا ال الاحراوناك ناو ني ءالثكاذ | 1

 كلذو عيبقوهو ناباسن ثالث لوغتو ءاهلا نولخديالفدحاو يو تالا تاننإ 1

 كنك« ىبتامناف مسالا وق ىوقتةفصلا لع لو هفصومت رك ذعظفاهن كف ةفصةءاستلاتأ 1

 رك ذملاتدرأ اذاٌباوَدةئالثلوقتو تاناستلاجر هئالثتلقكن اك هتةصومن ركذملاتظتل || ٠



 اا
 || الامي ملكتنالناك ناو لضتالا ىلء اهورج أف تيد نم .هامناو ةفصمهدنعنادلالصأ تال |

 | تدرأ ذاسارف ثالث لوة:و ءاسمسالا لاب متسإ ل مّشساو ةفص مط نأاك ءاسمسأالاب ملكتناك |

 || ةلزنع راص ترث ذل هتمرثك !ثؤال مهمالك فراصوثدنأّلاءومزل أ دقسرغلانالرك ذملا ||

 1 ا الئلءلو مو ناين رم ةرمشع س ةراسلوقتو رثك أرك ذا فس هذا تأ أك مّدَقلا ||

 ّ 1 .بطاخلا ع دو نوح ا وقتك نأ ىرتالأ ةلماومون نب نمت اقف تنس مت ىلامللا ىلع ْ

 1 ا لون هنأاك مان ”الاركذ 00 تك !ىلامللا ىلعرسالا قااذاف ىلاملا |ىفتاخددق ماي“ الا نأ 0

 ||| اهناع ريثكمالكلا فاذهءابشأو كموُرْكب و كمو ُءوُعَسا نب طاخل العيد وو هنأ ||
 لاقو ىلايلا عمت ل اد ما الا نأ اعدق هن"الىلاسيلل ا ىلع عقوام دعب دسك ب ةل لو عون نيد نم ]وق

 (ليوط) 8 (ئدعطاةفانلاوهوز رعاشلا ||

 ٠ ارادكو فض نآريكسللا ثوكي 5 000 مونيا الث تفاطف

 1 نأ هزومتالم سَ 11نءالاذ_هالا اذهىفنوك" 7 ه راجو دبع نيدن هسستَع ةسْج هاطعألوفتو ٌْ

 1 نا نارين ا اولا نم تألف اديع :رشءةسج لود 0

 ١ سايقلافز دو 01 ع الاس انهنركدلتو 00 ظ

 ا ْ تسبلو أدوا نأ الدود ثالثلوقتو برعلامالك دع سدلو:ل لو مون نين مرمشع ة سخ ]

 1 اهيلعاورمسكو لل أ انج هيأ اواعح مهن'الاهولا ف هامش دانا ور ذمعيلع سا ظ

 معزو لامْرأن مالدي راصةلجرن "القل رةئالث مهاوق كلذ لثمو لا نمالدم راصو لع ١

 ' |دح اولاهملغ كي لودجاولا ل لل اك لك ايست ا نا نبا ]
0-7 

 ْ ْ نمي مَ توف لافرق ثنا أنىلع سفن ثالث لاق هنأ بو رنع ءساو معر و :

 ١ (بالك قننملجروهو) عاجلا لاق و ءاسنلا ف صدأ ثالث اولاواكوسانلا ||

 يعلا 0 هىرب تنأو د نط ارعسع هذ 6 انالك تاو

 : ىدحجلا هبات ثننأتلاهلصأو 0 ذملاوثنؤملا ىلع ع قياما, فدشنأو »*

 اراغو في تتناريكنلاةوك * ةلاو ةونيءاثالا“ تفاطف

 كفو »* اهفاأ انا ىلع ءدلدذت ثلا ءالاولاي 1ثال' ”دارأ هنأ ماعدقو ةليلو مدان“ هلؤاقب ثالغلا دمك أتهم هنندهاشلا

 ادعا مراصتن الو هد عراك االى ًاركذلا نوكب هلوقوا همانأ اولا !ثالثهيلطت تفاطفاعدل |وتدعقدرفب

 قدشأو * راك الاوكنلاو |هحاصراؤلاو عرمت ىأرأتو رذحتيو قفشتى أ فيضت نأال اه داو ىلع

 يعل ااهلئامقن م«ىرتنأو ا نطدأر ةعدهذ_هانالك ناو باالكى ب نم لحعرادانلا

 ا لرارقلا ع لطلاب ملا فاضملاددعل ان هءاهلا ف ذو نط الاثنا ًاتديقدهاشلا

 ةرشع موطأ, ذخبالك ا كا ىعداالحزاع «رشملا اهئ. قزم هلوقب كلفتدقو ةليبقلا

 : مقدحأف مولعمهل بسسفالو
 تمم يت م :

 ل م ل ص تت 0 ا 0 سس
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)١9( 
 ةوءو كوم » 2

 ) 1 - مقكلا وعو) رح 1 لالا و5 لئارقلااهانعم ناك ذات كأن أ :

05 

 ىلابع ىلعنام هزلاراحدقل هب دودسالثو سفن ة الث 0 ْ

 لب وط) عب دأب رك و :

 2000 هم م و

 رمصةمونابعاك ص وُ ثالث 5 قبأتنكن َمَتوُد ىريصتاكف 1 ٠

 يئن ناك ذا صل كن

 ىلا نينثالا تزواج اذاددسعلااب نيمت ينال باننا رستامياانسو 0 0

 اذهفَنولاصةئالث ونولسمئالث 1 2 :الئءالوق لوقت عضولا كلك ترتماا '

 تاءاسنلا نأ ىلع أ دان ور عاشتطضب نأ الا مسالك ةفصلا لع نأ ٌةيهارك م الكل هح دا

 كة فصلا هبف نسا عضوم سون الو ٍذلامْسوم ا ءيصامنإ تراسل 0 َ

 هلال اكو اهبمهة صون اذ فق نأ ملكش ساغسرالا عيلان مسالا نس 5 ] 1

 اهلاتما ربع هلق نسل هاج نمءوانل لج ْ

 اذا كتاف العف ناكو فرحأ ةثالث لعدم "الا نم ناك مام عمبلداولا يسكت باباذه) ٍ
 د4 هد و5 و

 2 دي كتشلا] و 5-5 أ تاك كلوقكلذ ذو لعق اءرع 2 نافورمّسعت نأوىلا 7-0
 دود. ىدد رى 55

 ' كلوقكاذو لو ىلعو لاف ىلع *ى < دقءأ. ءلانافاذهددعلازواحاذاف رتثاومستع رفأد

 ْ 0 اولاقف ناتغالاه-.فتناكاسعرو نر قريت لوسعلا اكو 02 د واكو بالك |
13 

1 

 هوو

 لءاقوهو اليعقءاحامعرو لا ولوُخ و تاعكو بو عك وار فرح ورم سهلوذ كاذولفو

 0-0 ش0

 رثك ًاوثالث نمريخ عبسللو د4 ه:الث داو مسايلتابق هلثم ف ىنالكل لاتقل تابل ا ىفدشنأ 75
 مدقتاك دحاو نطيل اودلِقلا عمن ال نوطمل ا ىلعاللئامقلا دب ر وهو ءاهلاتايئانة ثالث هلوقىف دهاشلا |
 ةئيطعلا نايل افدشنأو د نطبأ ةثالثم 0 أو عبسافلئابقل قه 5

 لايععنامزلاراحدقا د دوذث الو سفنأ ثالث : 1 [
 لالا نمدودلاو رك ذموهو صخشل ا ىنءم عاهل هنالةةنوم رس فما اتناكناو ةئالثلاررك د: دهاشلا : ١ 1 ٠

 هل تأ ضف هلامعىلءامموقي و اهناملأ توعد ناك قونأ ثالث دودت الا هلوقيدارأو رشعلاىلا ثالثلاس رام 9 5
 عموم اىلافاضناكهيلاددعلافاضيف هسا سا سا ادوذلاو اذهلاقف ٠

 ةعمر فأن رمل بالا فدشنأو د
 أ 1

01 
 سصعمو نامءاك ص ود ثالث ع قس 1 نءنود ىزريصن ناكف

 كإذل ددعلاشج 1 ةأرااصخشاا.دارأ هنال ىنءملا ىلعالابح ءاهاافذ< ضوخع ثالث ةوخؤدماشلا |



 : ذهل
 .٠  5 0 5 : 1 - 5 7د 0

 تاقأك ٌبابض هو بضأو بص كلوةكلذو ى :رحلا اذه رك فعاضملاو دينعل اوبيلكلا اوذ

 2 رى 2>ه 0

 تبوح ورفوحارفوح رْأوخ رقاولا تاك ٌدوكصو كمودا ودوام ادد

 أ يأك اولاكاك ءابط نو بانأو نابل وىلن لوقت ةلزنملا كلة ,ءايلاوواولاو تان وتو تا ا ١ 9 و ًه وع
 17 0 د

 ٌّّ ٍ 00 اوافأك يدوم و نايذتوىذومالدو لذأو ناو دوولدو بالكو باك ًاوناباكو
 سم سي

 ! لاف لف أتاكم لاعف ألف“. ىحدق هنأ !- عاو + كالاوالدلا أرق جوردي

 | اهدار تَعْثآ درو 5 مهرحاوكططآاذاَّتدجو و | (ىثع "الا) رعاشلا

 || ىو رعد ًودارقأو دادجأو حارق م-هلوق كلذ نمو برعلا مالك ىفبابلاَكلذسدلو

 ِ لوعمو لاعف عرسك اهكدآتف ىلع لعمل اس 0 اعرو نيسَكلا ل صأدأر ا أرول الا

 ' أأدقو وفور ا ملاوهو ت < مهلوقكلذو لص "الا كلذ سدلو

 "|| ليل, امعزو هيلعرسكبنأس ايقلاوهوءانملا ثدنأتلاءاهن و ةلابعفو َ ةوعف : لكك

 لعق ىف سايقلاو ةمومعلاوةلوعملاو ةلاسقلاو ف كلذو ثينأت اومن ودارأا] مسمن

 لاعف الارئا ظن بلطت كن أم رئاظنلا بلطت عمسلابالإ ]هل الف اذىو_سامامأو انرك ذام

 ”ا(لئرط) ) . داعنإا رعاشلالوقدانُر الارطت ل_هضفانهاه

 امتار ءاهفان 1ع ف ارم حاقللا ارلاَحِوَ رانا

 اذهنماذع هىأ بالك ٌثوصاذه لوقتاك بالكلا نم + هيدارب بالك ُه-خ« ىجتدقو

 ا ناو يم ناكش ىورب و نم مهنمصاختل !فرهظت-اوءاءق ةرل | نبعأ نع هوست تنال ريتنس ا دمأ تصويب

 دحاولاريسك:بافدننأو * اهايشريصءوتلخدىتاارصعملاو عبروا م دئدهنىتا اسعاكل او سرتلا
 1 : اهدانزأ بقثأ كدنزو * مه :ريخاوماطص | ذاتدحو يدع عمجلل

 قدشدق هنآالا لعفأ ىلءلياقلا فرك نأ همكح ل عف بانالذاش عسمج وهودانزأ ىلع ادنز + جدها لا
 : 00 16 هلا عيتاندتمفالا هنال نيعلاح وتقل لعفب اهم .ت3لآعف أ ىلع رس كف رعد فرحأ

 نبسقل اذهلوقي * ىعالصأوهو دار ًاوداروخارف و2 فدانزأودنز ريطتو نمز ًاونمزاولاقف لفأ
 ترضوةملكلا عام> او لصل ىلا اهاعدأو اهريخ تذكل ئامقلا تداطص اذا ىأ ىدكلا برك,د م
 كم هرا| ىذا ىو واضن ا ىتتعالا تابلا قتشتأو + هفورعم هعسو:ريخ ةرثكلالثم:دنزب وق

 اهتارعاهفان ؟ىلعتسسمأو د ازعمحاقللا ىارلاح قراذا

 و 5 مدقتا< ل مفأ ل يلقلا قلع ف با نال فثآاهسامف مو هرو ورمض فان ]1 1ع فنأ ع .>هيفدهاشلا

 أ لالا نمدمقا عمجحاقللاودربلاةدشل ليلا ةرداماح اورا يح !ىم ىلا هدر حور ىنعمو دربلاو ع اكونامزلا

 | تردحن اىاهت اريعءاهنان "ىلع تسمو هلوقو «لططتو الكل مدعل ىرملا فاسد بما برد اوناللا تاذو هو

 ع ع ا ا ] 0 0 1 0-0 اا اد اهلل
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110) 
 رعد زحارلالاقو نامربحاذهلوةناكو -

 و هو 7

 لا :هيفزوك فرأت 3 لل ميس 5

 راغطأ“ الا اك نايس 5 رارطلا لعد تلم رخال لانو |

 كلل وق ٌكلذولاعفأ ىلعهتشددعلاى د الدر 0 اذاكنافالمق ناكو ف ورح ه5 25 ”ىلع ناكامو 5 ا
2 

 1 0 1 تور ا ا 5 : دص |[!
 لاسعف ذ ىلع ءىد هناقدد .ءلاىدأ هءاو زواج اذاف د ودنا ولامحأو لبح ولاحول ََ

 رثك ًالذهفلاعفلاوروك ُدودوسأو تف لوعُملاامأو لابجو لاعب ودة لاعقلا مف لوو ١
- - ًّ 

 تالروو نافرب د رونو هن كالفن نالفو نالت لعدم ىندأ هنأو زواحاذإو ىجيدقو | :
 ع

 َْت هاك !ةددعلاىندأاوزواع ملاذاف ناتو نال وهن الفامأو ||

 ع "

 ددعلارثك الوهىذلا ءانيلا ىلع رسالا 1 تاون لاح لا ةما قالْسأوٌقلَس

 نم كل رينو ناسرأو ِنَدرو بانقأو بتقو ف كاذو ددعلا 4 اناا ابوي ْ

 تاك تخت كلوق كاذوانالعف للاى كدقو درا الا لعسقلا باب ||

 نالخو ليكون امولقأو هو نالعف ىلعءى هه دقو تارهظورهأنو نانطبو نط و ريدغلا ا

 لاعفلاا وقل ةالالاعغلا نعبد 5و ناد. عود بعو ناشد و شح < هنالثرولأرو ا

 ا #1 ذام ىلع سامقلاو ليلق كل ذو 10 نركذ ورا رخو اليمه ناوقلذومقلا ولا || ا ْ

 5 ند نأ وود ا ودسأ رف شاذول بلورة ابف أ ليلة كاذو لف ىلع 0 دقو |

 لأ ل الآهفاو 0 اعرو فرك لوتيبرما| شفت أ رتاتانفب ٍ

 ل اامعلدو اناء زن درفت وومتا يال 1 ٍ ١

 ! 5 لدادتلا ههيدصخن اك 0

 عملا فاضبنأ ًليلقلاددعلاقحو سنا م ىلع مققي مم ل

 تاملا قهتس امىلءس ةحلا اذه نمةئالثىأ نية لنك ل + 1نمناتنث ردقت ىلعزاحاماوليلقلا ٠

 اغار ةرسشعلا ىل !!هدحتاموةثالثلا سام قىعدانبف ناتلطن>لوقب نأ هحولا ناكو بارطضالاو قلل لدادتلاو 1

 2 .ةرخ دناغناومهتماهسأيا لاح رالءاسفلا هب عني امم هريغالواميطل متستالا مالزو عل افرطصخ 1

 هلثمىفباملا فدشنأ و هريغو ل ظملا ن نس هنفاعتنام |

 نافل الاى نانب سم: و# رارظلا ىلع تلعحدق 0

 هل .ةىدلا فمدقتاك نانملا نم ستر دة ىلع سنها ىرغتسسد مساوهو نانملا ىلا رمتاةفاضاؤدهاشلا |
 لان طلا ىلع ىّورو رارطنا ةريثد تناك اذاةرطمضر ألاقي ةدد 0 ورراتمعيارطا»_| 3 ||

 0( كل ةيويس - ”0)

85 
 ي

 ا

 ْ ا

 ا 1 ا ا
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 : ٌعجاوَرَنيَصَم فال نم مز زال له د م مالك قزم

 |ةه و -ِ 3
 || يطوءافصآو ًةّسوْئمعو ىو فوفو ةقاوات 02 ا هىردتواولاوءاملا تانبو

 0 ورم دكملاك كاذرغ لع اهو م لق ةعداو تاو و ل ا را اولا

 أ[ < صتأو ىّصءاولا» .هعمسأل تكلواسابقناك اولعفرلو كل نريسغ ىلع مادق"الاو ناسا

 . اواعجماسغأن مالدب صعأ اوله“ 0 مهلعتالودو -اولاتاك ىصغاولت نمر اولاك

 | لا اعفالااو زواج انا ل كالو ع مو تابلأ 1 سس ءاضا فلوق اوقنو اهنمالداذه

 ل ثلا نمرثك ألاعف'الا ىلعل قاب فتابشلاو تالغالاو َناسرالاومادفالااو زواك لاك

 سايقلا اووف المنون الة فو لومو أ لاسعق ىلع فئاضمل ين اف لعف ألا ىلع لق بان ىف

 ل : اهلا لست تلكم فءاضملاري-غسامق ىلع لسة بابوف فعال ءاساكا انك ذام ىلع

 لياق مالكا فوهو سدق 'ةلاو ثا الا ىلعدباؤاغ راج اولا و ريظن هلوهفلو“ الالخ دام

 م : - (نعاخلا لاه

 0 ا بلا لاننا راض 58 اهمسلَ لمغلا را نم انك

 ا

ْ 
]|| 
 أ
 أ
 أ
َ 

 0 أ
| 
1 
ََ 
 ا
َ 
1 

1 
 وكانو ا ل واتناو رك اغاف العن ناكو فرحأ ةثالث ىلع ناك امود#

 فتكون انب ئلاادهن "الد تو :زوا عال ةورامتأو رعود اف ةاوذختوداك اودبكو فا ارفتك

 | هيركقيف ا الا أنس همم م امتى :رالأ 00 نما كشكل لف نملك

 ٠ م هنلقا لعق فءاضمف ءاجام لعف فءاضم ىف ىلا هل مارعشك نكيلذالَكب لما

 أأ كد ىلع ىهواوتلة الس عفن مواولاو ءاملا تاني ءاجام عسسجب لسعقن هوا ولاوءاملا تاني يح

 ' 000 الط 10 كععاصألا 0 1

0 
 ا 1
1 

 دمحم

 0-5 0 ل ا رماصم ع ىهوةرط مس وهو همخمرب ءءاطب

 ا اان عحسالا ىهوهنان ع.جذان لاو ثدمل ا ىعع 4 0 !اذهوب و طلا- نمت ريضوهو ك مار رم

 ةمرلا ىداب ايلا فدشنأو د تديلا اذه ىنعم قباضا لا نم ةرمما

 8 حاور ضم اللا نمز الاله د ليا عمال ىلزتمأ

  لمفأ نادجارخا قرش ثهنأالا لاعقأ ل املا ىف سام لاق هيقدرط* |لعف با ونمزأ ىلعز ءزعمج قدهاشلا

 : بالا فدشنأو ب مدت :لاعفا ىلا هجارخ اى هب لعف هءشاك

 ' ٠ نزالابلءطلانولءاملابراضم د املأ ل يغل ارا ن مانت اك

 2 ..اهمالبا داويالتف سرفل ارفاوج همش:ءانملا ترد أنا ءاهاانةراه لمت سملاو راح ىلعرح عممج ف دهاشلا

 كف تت تتيح .دييوع < -2
 ا 8 مدسسس - 3 00

1 1 
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 بنعَو 1 0 حشاد لك تاوعتا وازع لعل أ ةلزنع :و45 اة ناكوفوحأ هد الثا ١

 ميضدنادور وتلا د الاو عودا ولات دقو ماورد علو سو |

 ىف لفأوعو ل هقول غكووف 0 ىلعتاك اقرا ع لل لاي ظ

 عسبسو لاحد ُلِجَر اولا اعف ىلع دقو داضْعأ 1 ٌراَعْاوُرَع رع دورت امجسمولكلا ا

 ءاني ىلع هذلثمأ اولعح وناتنأ لوم ولاعذو ل لوعُ ىلع عّلضااا زاجاك لاعت ةىلعفلا زا عابسو ١
2 

 ةئ الث ىلعناك امو + لاحر أ نءامباونغتس او لح رد ره ثالث مواوقكلذو هدحاو هيلعر 2 ا

 نارا د قاع از يدع كاوقوهو وكم ل افق ال لمعلا راع : وهف الع ناكو فرح

 ١ فدأاودارأنإ و ثالعف ىلع ها | رعلا نافالعف تاكو ف رحأ ةثالث ىلع ناكاأمو ؛ كاد و

 ريثكلاو لماقلا فدوز 58 11 ذامقلاعف أو لع اباوذغتسا اك هياون ما ودوام
8 

 ١ تا ا ف 2 5 2 -

 | كرا نار روحو ننالعختو لسعجتو نار ةنورغتو نادرمصو درص كلوق كاذو

 نءءاحدقو »م لاب لب لونك بالزاوبنوعاوعبذ مهوذوهد لك عرج تش ا

 تاك ا فاك ًاولاك6 لانآ اولا لإ وهو هلنم دخل لعف يلعدحاو مساءامسأالا الا[

507 

 دآ نعودوشأ لس .ايعاهبف #3 , زحارلالافو عمي فووستكر ع و فوحأ ثالث

 ىلعرمسك اذا هنافالعف ناكو فرحأ < ”الث ىلعناك امو د4 دس لاه نحس الا , لعئامهيلعُفف ا
 2 ا

 لاعفول 7 ىلع رس كيفددعل اىندأ ءاس ةءتوز زواج و لاعفأ | ىلع ا ددعلا فد الن روكيأم | 1
0 7 

 عاذح ذا و عْذِح 0 اودع ءةلادع ًاوُلُدَع ل | و لاح و ل رثد - [هيفّلوُُلا /

ْ 5 2 
 راد ور : انأوري 7 ايودهف لاعفل |امأ او ى و اد اوقع 9 0 رع تارعاف رع ود

 انك ذامف لاعث“ الولع الااو زوامل ءانملا|اذهىفالاعف اوزوا < لاك رو بائذو بنو |

 1 درقو فله ىلع :ريتكذك ر رامأطأ و نر و راش أوو و ريش و رادسأ و 2 ةيمسالاو
 1 ا 6

 6 داق نمارس نت طورت انا ده هلا فدانا تدر ناسا وذلسحو ل حو

 باع تاسراوريغةرابح هي اهنئاك ب الصم سلضودفتو 020300
 د رغودوسأ ل يفايعاونق تاملافدشناو و »*َ

 هاهي كج لل +852 أع جاكر عر ممهيقدعاشلا



0 
7 

(6) 3 
 مى و | . ىردو وو

 ا : 0 0 م

 ا بالفرار كا هوت شرا بف اولاهو راسو اراك هاي

 || نسا | ربك 00 صااوصرملا 1 و الر بلك هواعج نان د

 0 أ رطادوُرْعَشلاو ناتو : ردا را 1 0

 أ | قاعأو ارا ٌديبعو بيل اولاقأك َس + رمضو صرشضاولا و َنايْؤدو ْبثذاولاخاك

 ْ || د ةداكو فرحأةنالث ىلع ناكامامأر 3 نان وذاولاقاك ا رابأوراشبو رب اولاقاك

 ظ | لوعُ ع نورسكيف ددعلا نداء, توزواص دقو لاعف أ ىلع ددعلا ىدأ ةمننأ نمر كك

 1 ىو د” رى, و5 ىو هوودو 5 و5 و
 ا جاربأ وجرب ودور وداربأو درب ودونح ودانمسأو دن مسهلوق كلذ نيك لوعفو لاعفو

 5ك

 ا | داب اودي مهلوقف لاعفل اامآو دارفأ ووش م حارخأ اولوقد ل وروح اولا وح ورب ,

 ا
 [ صاصخو ٌصاصخت مهلوق كلذو ريثك هنمفءاضما ىف َلاعفلاو طارق 0 كا ب رقوداجب و

 ! 0 ىحدقو داجب وداجأى ركش رست فافخو فافُخ أو فافت و افق و شاشع ا و

 ها 3 لا لاو 0 2 5 5 زواجاذا

 3 م ص 7 59

 أ اواوقيلو . مهريطتو

 0 1 رى هو
راك أدز زو هبلصو بالصأو بلصو حارحأ اولوقب 06 حجارخأ

 1 ا غشا مرو ريثكو هومز و

 شط | ءازخ ا ومزعو ذاك زاد زم وك لعقو لعق ىف كاذناك امزواح لبابا اذهقلاعثأب
7 

 ا اذه هنلقلثلذهبن وزواححال ءادعأ 1 ماولاك لءلفقهمم واولا وءاملا تاشامأ و راغُنأ و فش و
 ئ

 1 وال هتيشم يان ناو هر لع محل ياسا وعابسلاةرثك ةالظفسو 5 فقرلا فنونلاءامتا ملا

 بابلاقدشنأو 5 اهلنيستوليبابعلان هلام الاو رتكت اذاليعب هش *مىلاعلا.ه» اريك

 مقرصلا نمنهراخ 2 ىاف" الا تفكنتنيحمارك

 ادخلو ايزل بألم هنري زرع ريثكلا وراح لمددسلا أ رحب عج فددا ا

 ْ 6 تاملا
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 0 ايل عَ ىلعهنم فورسك دقو انذم عيجب قلل اولاين ٠ بابا |

 35 افلح و زعهللا لاك و كفل ٠8ه عيمملاو ودك اوهدحا اءالَكِل |وق ةكاذوُل ىئملعأ

 ل ا ل اا ان ا د نا ا فسار كال لال زوو وا حبك

 هلدمو لماذا ل وقالو ساو 1ك وعلا ار رد آف عرى كلف آولاكر مجال مدل

 ددورث و د كو. ا

 * نكرالادادشْمنت رمحرو « ةروهورعاشا لاو راو نرو نذ ا ,

 ىلع ناكامامأو #2 نادر رودتر مهاوقك ناش و ناش 0 - اولا و حدقلا فعدم اما

0 
 هفدك د 2 وق كا ذو نم_علا تدفق ركايستلا ىدأتدرأ اذا كن

 هر د هم 0-2 :

| 

 ترس ةدتسلا 31 واحاذاف 1 وةرج وَتارَمشوم ل وةنفجوافحتو ْ ظ ْ

 لود ىلءءاحدقو راجيوةر جيو را و 0 هاما واسوا ا / :

 الوعف ةوالاعف نأ البايلا ا هقالوعت اولد انّنو د 07 ل و رودي لورد اوقكلذو ليلقودو ا 3

 ف اوعمك دقو لياقبايلا اذهىفهنأ ريغ لاعف عم لق تام ٌتلخداك انههامولد افنان َ

 07 وط) ١ ما رعاشلالافو ركل ذود ظ 1 1 ظ

 ملا اَنعَلَي رغلاتانَقَلانل

١ 

 2 0 هوو وص 2 5

 امرا نهنرطءب انفايسأو * ىت

 اضنووعَو اوك وك دوتوك ز لوقت ةلزمملا كِإَس واولاوءاملاتاّسو هدعلا شارف 1

 ةيدلسا او رممك :مول> لا تان د اولاك و تا اوهام نو هموت الَخومالعوةولعوتاوَّسَقو

 ةلزأملا كل تءانملا اذهان فعاصلاو رثكلاهبا اونعن تأ اراحذا ادمبع ءانعتسارغدك الاءان .ىعأ :

 0 الاءانب ,وددعلا ىندأ ق ةوهفتلعفناك اماعآووبٌتاَدوٌباي دودو تالسوٌلالسو لس لو :

 - وَ م مع 1

 ءاملا تانبنم*ىثءاحناو تاق روٌكاَبقروةبكرو سوكر وبس وق كلذو ةلعقازنع
 جءعوو

 اذاك نادل عف تاك اماَمأو د زعهتكلوانرك ذام لم ناك دا ىرخلا انهيربأ ف ءاشلاوداواو ْ 5

 5 د

 هفرغ غوتامكر ردا 2 اوقكلذو ةمضن نيعلاَت 3 ح ومالا قلت آذدتلا دانا 1 نردك |

 هؤراباملا فدشنأو 5 ضقنت تفكنت ىعمودِلاعاوهو عيقصلا نمافوخى اق“ 02 1 8

 ” با نكر ”الادادشك ينكر محزو + 3

 فور اددعىفةكرتشما مال لعفبامهلاهماشتنمزأ ىلعن مز عما نك" أ عزك ر عمج هبفدهأ لا 1 /
 تبان نناسكباملا فد كنآو 5 رعشلا قةرورضلا د: هودوذسشلا قب رطىلع ضع ىلا امض جرف 1

 هنعمتلاى ضر 1 1

 امدةدحن نم نرطقيانفايسأو د ل ا'نعأدرغلا تانفحلااذل "0 0
 نافحلا عضومةينثتلا رة مالسسلا فاهم رخل لصالا ىفددعلا نملقامل ىو تانفملا عضو فدهاشلا |
 ضو هات ل الج فايس الاومصشلا ضامي رادار اوريبكلا ىهقتلا | 3
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 بكرا وقكالذ و لل-عق ىلع ربك ددعا|ىدأ ءاننتز واحاذاف تا رفح و ةرفح وتاف رعو || 1 و 2 - 2 9 36 ' 9 2 9 0 و 0 ١ هر 8 2 3 . . ١

 1 رافجو ةرقجو ماربو هسمربو راعتو هر 0 لاعق ىلءهورمسك اسعرو 0 ا د رة هو اى د 1 2 1

 | 0 ا
 0 فلوق نمانعممتافرغو تابكر لوقيقءانلاب عجب اذا نيعلا تشي نمبرعلا نمو ٌقاروهقرو 1

 0 ا ادد فال طوع لع ا انابكجر امداباتو أر نإو  رعاّتلالوو || وهاذك (لرهلا هلوق)
 7 ع 2 ِ 1 رى 5و 1 4 ْ فقوعومطملاف طوسضو

 1 نمبرعلان مو ىرعوتاورعوةورعوى طدحو كد ةلزاملاءذهب واول اتانبو ْ

 نملز(ميلْرهسومافلا
 ءانيىلعترسك اذاءاسلاتانبامأو راك كرا رع لو ةيف:إ ع ىفةسعضلا نمنيعلا عدي ها حرسقو برض باب ْ 3 1 57 ل عا ل :

 صو دى دو مرو رر د 00
 ْ اوعم نأ اوهرك ىز و ةببرو ىدمو ةيدمو ىلكو ةةماك كل الوق كا ذوو اولا تان ةلزعع ىسهفركك الا ا هحعصم هّدك

 ءانب ا دوك ٠ ا او مف ةمذل ا. نيعلا| وكر مف ءاعلاب ٠ كلا

 لق الا نود رب

 نأألا لعق فراك 'الاءانمك لعق ف اذهو كل ذمامشأ | ج و 2 : التو ةبسحةئالل وةدرق 0 ا ا ردهو 2 كلو

 68 كارسلوقت : 0 نيف ةيهار كلورتك ا 1 5 آلة كانا ا 0 ثالث نور

 5 2 10 هو م

 فعاشملا ف ةرثك لاعفلاو ةعدمت ناك اهنءالزيعلا نوكر حالو هي | ثالئاولاةاكرسقفثالثو
 ا هانلاَتلخ دأددعلا ندأءان ىلء هترسك اذا كناف ناك ا اس ولالجمع | ىوقارعسك ثالدو فرغ 50 ا ل اج ل

 ١ كاذءابسنأو بكرو فرغشالث نولوةيدقو تايوتا لاف فن نمونثك الا 5 ]

 0 ل ت00 | نأكلذو فر غش الث نم
 بدناو نبعلا فب نمدرعلا 1 ل ْ مهمالك فرك ؟تافرغ

 لاف نمو سكوب رقوردس تلقاك ملال ترام تارَدسوُتأَ رفوف كلذو :لف نبع ١ نال تارقفو تا

 هاتلامهلابعتساة] قل كل ذورقةورمسك نولوةيفّلق“ الا نو ديرب دقو ترج نبال ًُ ا 8 اناارع ٌ ْ | هلك ىف ننسدكلا ءاقتلا

 | نيتمض ءاقثلا نمإفأ
 را مك طواف وتبامد الرثك أ ةلعقلا قئاتلاو نيترمسك- لا همها رك باع ءلاادد ىف ا مالكلا ف سلدنأ ىزرالأ

 ||| ءاتلاتوعمجالو ارو و ىرفوةب رفو ى روبط لوقت ةلزئملاهذوم واولاوءاملاتانبو || مهضعب لاقو لباالا ل_عف
 00 | قريثك لعقوزلب ولط!

 | بنح كاوقكم الكلا
 هاشأ ولطعوقنعو

 ها ريثك كلذ

 اؤزتحاوالاقثتسا اذهاوكربفةرسكد دانهءاملا اوت ساو ةرمسك د عدو اولاءىدت تأ بهارك

 كلوقةكلذو ةلعق نم فءاضلاك هت ءاضلاو تال لاق تارك لاق ٠ ندد رثك الاء

 5 م ىو ه2 كى مى - 0

 لع ىلع ادرك دعو تاَدعو 03 زآاةدعو بدروتانرو بدو ددقو ُتاَدقومَق أ

 ةرثكوانتدضلاد نرطقب افوبموتاذكلام +1 نيك اسمو فامضأ را: دعمانناف>. لوي سأ امل اوىدذلان 4موق

 بايلافدشنأو يام ورح
 لز هليل طلال نطوملم دي انتئابكراهالاوأراملو

 - لعةبكر عج هاني وخلا ضد مءزو نيتمزل !ىلاوذا الاقتتسسا مكشلانانت مكر ىفان كل رت هيفدها.كلا

 ١+ 10 طل 0 ا ا ارامل وتل ا



 اذشلا ١

 را

 فرُكلاو ظلك تنْوماذهو رملاو ريلاك | 1

 1 و هفالا_عقناكو فرحأ ةثالث ىلع ناك امامأف 4 عيبا 90

 لا

 0 37 ا و

- -_ 

 ا 1 0 6

17 00 
 داولاوءاملاتانسن ماد هريطتو ٌركوراغور وم ادماجا اجبار بذسوباذجا

 اة ساس 1 ١

1 
 ٌةفَطوالآطلااو ماك اهودخو باحر هومشاهو ف و ماك !اولاك نيذلاو برعلانمئاذانعمس | 0

 1 8 ل مك 1

 نافج -و هله

 ا

3 

2 - - 

 2 زب 1 ما دا

 ْ بلقنت انل ا ةوّشر اواو ةي تأ وهو د موةدشوم منوم اولات صالات سلم ءلملق كل 5

 ْ مم ىلعت رمت اذاةلقلاَمأو هَ اوُثر لات ٌتارسشك لا ةف ا نكلدةيفافا ||
 0 | )نإ لعق و كش هلا دعموةددمومةوة م كاوق كلذو لعق ىلع ترسسك هال عم ||

 ارم رات عر ٍبطروةسطرك ساو كاوق شلون عم |

 ْ ءاودمدلل سأ وها الطلع ىلا لع دار روك : و عيبمتلل عيا داو ناك اميانا نا ذه

 أ| دل وى 5 5216 م ل كلما ا رت 3 و خا 0

 سم اا 0 ١

 1 فوغ دمار | 1
 00 و 2 ا أ اونو و موةنأموروديوةرذ ةلزتع تاق روصوهركَ كممضعت لاك دقو عاصقلاباهوهش دوهش | 3

 ىرعست هلا قورعو ىدر 1 3

 ا اولاو ةدرسسوورسو ةورصو و م ل_.ةواولاو ءامأاتانن نمهنمتاك اًماَمأَو ةرركلاتخأ 3

 ْ ةلاقوماتع و حالطاولاقأك اسوس 1

 00 ىجئناولاد منال ْ ناكو فرحأ ةثال# ىلع ناك ل :ةو بحو هبح فعالا نو هَ رّشلاو '

 عمحللو كحاولل قورو |

 8 1 : ا ةزرخو رعسو ثأر و :ركتورةبو تاق و براي كلوق ذل ذو لستة صقك هتف نانا
 ا تبستلا ءامق مورو حبر ا 0

 ا ماك 1 َ ًااولاك لمَ كاذاول.ذاك لاهذ ىلع هنمدحاولا اورمتكدفو رونو

 ا تام حو بسب وسو ىو تاو عمل ذو لك نممالكلا ىف هنأ كاذو عب ىلع 3

 دف كل ةوالنل لئارخو هةلزنع وهفالعق ناك امامأو 5 مك تاكو تانيا

 ١ وهف لف ناك امامأو«لّقْلا ل.ةوهو تارباوربإ وةرإ وت آنحوانسوتأدسوبعوةيَع ا 5

 اولاد و هل اوق)

 (لا كف و قلح

 مهل وو لع بولأ لاق

 قو عسمباف كلقوولح |
 نمةكافوةقلح دخاولا | 1
 نم4215وه<ه 1 اول ! دعا ات لادا اد ردو ر صو لو لقوم حاولو روف 1

 كر ومدس هبسشوداشلا ١ 5 : تا -ٍ م ا 3 21| |

 ةفاضالا فريغناعمذودش ٠ اهيرو رخ[ءانب لعد -اولارمسكست لو عسسلبا ىلع عقب ىذلا مس.الا ىلاًثرممريثكللاتدرأ اذاومانتلاب | م

 ف هنشن تسلاءابو

 ثنثأتلاءاه عضاوملا ضعن

 ءاهااتناك ام دحاولا ةمالع

 ةقلحامأو دحاولاةمالع || .|

 رع ىلأ نع ىح امىلع |
 ْ اوما اولاهأك 00 داع اولاقو فار ُتاَبسحوءاَصحو كح

 ىأ) ىاحو ةهلحو ا

 هنالذاشب سلف(كءركلاب |

 0 ةدايزلاة وفل آت حد اولا او هم دق ةكلفو هقلح اولا مكاخو ىلخ اراك

 سلف ىلحو ةفلح لاق ْ قاس نولوه ماو رعد أن ءسنويمءزو لملق اذهو ةفاضالا كاوا سلا :

 || ىذلادحاولا ىوسءام ىلع د ولاا ورمك,وعمسقرانآ الا هدسمت < انساك 1

 ىذلاو ةرصشو ةرصشةةزنع

 مهنالذاشب اضيأ كلذ

 هأ ردن قوةردب و



 رغو ةرغو هلوف)
 قايسلا لاق (لا
 ةرمد ءاجادح العأالو

 تدنةرهفلاو هن وسسالا

 ىدأ تدرأ ناو هلو-ةو

 وأ لاك ءانلا تءجددعلا

 ءاتلا ,عبجاذا هل مس دعس

 تابلطو تانييلاو نأ

 ةالط ناتغاوال-طلا ىو

 اعبج امهيف عسجللاو ةيلطو
 ىقذعل |ة<-فدىه وىلطلا

 نم ميظعلا ةاكملاو
 ةعرملاو اطقلا

 اصئلم ها رئاط

 1 ةقس كلذ ل ثمو رافجو ةرقجمو ف لاعف هلع باي ىاولاتاك حاقلو دل اولاتو فاحصو فت ا

05 
 وِ و2 داود 1 را كعك  وداوءو سو ومد وو2 5و

 .: درو ملا و تار كورس رخو شل - اا

 ْ 00 كسر و مك نك ا 6
 -2 و9 و و 10

 ذأ ,ءادر اا ا ارعازرغنو ةرعلو عاب راو عم راهريظتو ٌبانَءأو بع
 اهسسؤر ف لبالا

 -: عفت خمسا مرام هز ةقوك ا عانقت اتق حت خب . دس لعد نو يو

 : ص 5 : كك

0 0 0- 57 

 أ ا عند هقالا محررا ءاموهو ىسهموءاهم برعلا ضع! لوق ءام ءاملا٠ نماهريظنو

 5 كج ة دس ولاو يت اولاعو ءاتلا تعج ددعلاىدأتدرأ نإو 0ك د-_-اونأ نيا

 .انرك ذامةصقكهنصقناالَعف ناكو فرحأ ةثالث 4 5 0 م دحاولاو ع ل

 1 و رك هد 3
 /تابرسعوهيرعو يرو ٌتاننو هنو ننو تاقلسو هو قلو تاردسو هر دسوُر دس كذو

 اهولعج لف ىلع اهورمدكفر دور د ساولاق دقو ل وظو ل كد رعلاو

 |0001 علق اذعاو مشق عاد ةلاكحالطلااولاق نيحتلطلااواعجاكرسكك

 0 (لك) (ِّلعبِبْيسلاوهو) رعاشلا لاف ققحاولاتدقو قاقح
 م 4

 قَد ااهراغصل بسلا لم « مدعم منه ىتلاندق
 1 2 أ هو 7 ه

 ا تانخ ا ةجخدو ا اود كاذو لعف ةسقك هم ةفالعف ناكو ف رح الل ىلع ناك امو«

 الز م كم5 7 ا ت19 2251 ىو اووى د9 رهو
 : ا او طعاضملا نم كا نلنمو كانرشو دوو فر كور هشه و تأ دفتر دعو دقو

 ٍ : و 59 ىو 5و

 | موّنلانمو ردس ىلَةرذساورسسك اك لمف ىلع مس الا اورمّكفررداولاةدقو تاربوةريورب و
 0 م

 6 موكل اقبو موثو تاموو هموت لاقن
 | ناك مام « 6 تانبعن يف تاواولاو ّتآ ايلا ىتلاواولاوءايلا تانبن مانرك ذامريظت باءاذه ب

 اا هس

 . طوس كاذو لاصق ىلع ترمشك د دسعلا ىدأ نب لع هنرعشك اذ كنافو اول اوءام 1| تاس نمالسعك

 ساوُثأو سوقو باوثأد باتو كار
ْ ةئضلاٌة هاك نأ لعءونيبنأمهعنمافاد

 

 3 ١ - قدا ىلا فاضتاغاةرشعلا ىل ذالك او مضلا,تانكر ثالث نولوقناك جتفلا,تابك ننال نولوق» 558 ل

 | : نطومىلءهلوقو 0 ل ل ا ميدو ءأرلرل < ب هرثك ىلا الددعلا

 بافدشأأ ف د بعل عضوم الل اتق عضومهنال لزهالو هرضح نمد برملان طاومنم نطومفىأ

 | ساعن ببي دلل عيمج لا هقباد_جاوناك امااذههتمحر
 1 0 الثم د ل دف
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ا رفة ار اوم لل اخ نمر كا ذفاضبأ ولام ىعوونم اذان اولاف 1 ١
 ! غرو د

 / رك ا و 0 ان ها ع دأو 1

 ١ ٌقسدقو للاب ضقكش ناك وربه وشن لست لعاب رازاز ا

 | تاذجووُدَْبا ل١ | ذهريغن نموريطتو تارثوروتوتازيقوروقكلذوددعلارثك ' الالف ىلع 1

 ىلع ى لتعملارغ ْ دقو لدا رشاد اا لاعو بوو طْوَس ف لاعفلااومزلكهيلاوزف لعدم هيلع قيانف 1

 لاف (لاءانبلا اذه | لتعمرب غوهىذلالهفبابىفلسعُفألا وزوا ملاك اهنو زواتالف اذه ىف لاعف“ الا نوميأت ََ
 ' لع هود ول هذ لءدعس ا ا 1

 ىل 7 1 0 0 : دعا هىوهفكلتر ك ذاممف نوزواجالاواك ا ذاغَّلتعمربغوهىذلا لهم تانى لاعدلاو َ

 تاك م4 و ىلل-عف ب :

 طوسًأوطوساولاتا باك أو || بابلااذهقمهضعن لاق دقو عاف أو عوز اوحأو زوحوح او وج رو كلذواوزواجيالأ 7

 واولا ىلع ةمضلا.,تاقثتساف زحارلالاق 9 سوت اونسوم اولاق لءلق كاذو لص" الا ىلع هءامق لف اددغلا ذأ ءانسدارأن يح 1

 اولدعدقولاعفأىلااوادعف | "00
 لاسم أ امفايلا ١ ## [ووأتسلدق شعل كلا 3 ا ١

 دارفأ مها ردكص | 0 ا اولعذاك ةلءف ىلع بابلااذ- هقعَقلااوريسكدقو ََ

 0000 ا رونو ةسحوزوحاور وج و راو و ددعلا ىندأ» ءاودارأ داداوغ ,دوعو دوعمهلوق كلذو 1 اهففيكفغافدأو ٠ | 551 ترو كو | اًناودار اذ اذاوغأ َ

 لع ا ا !
 ا اولاقاكح ووفوجوكاولاف ردصل اناؤاحاك لوعث ىلءهباؤاجو يوت مهشص ورود 7

 ا ءامس الاف كاذاولقثتسا رداصأا ىف نكلوءام الا ف نوكتداكتالاذعو د هرتخلا ير

 ١ 38 3 ا لإ رى ذم / 0 ١ ا ١

 كنافالعف ناكوءاملا تاس ن مناك امامأو 03 ةحورو حي وزهر لسمو هللا ءاش ناكل ذنيبنسو ا ١ ١

 ار 2 هعادكة سا |مم حاد لد ادد نا 9 0 0 َّ

 ١ طامخاو طمخودامق ًاودمقو تامس أو تدد َكأ اوق كا ذو لاعف أ ىلعهتينيددعلا ىندأ ءانيهتشاتأ 0

 ا هبا كاد ىرتسو ءاملا دعب : واولاتوهر 516 اسما ىف ةئضلا ادرك نا كاذو ايشادو | ٍ

 رحارلا لاق نع اولا لَض "الا ىلع هّفأىلعمونبدقو ع ادارلا فىهومئاءاشنا |

 2 2 2-0 < همسر9ؤوم 25 مر

 ارمكخوا واربا نهتم 1-0 ارت |نيعرارامعأ تعنأ :

 د او“ آت سلدق شدعلكل # عمان مرح ؟بافدشنأو 00 ةليسف

 لعفأ واوا ةمضلالا ةثةسا بون ىلع هريسكتو ةكالاو عمعلااهبشت بوثأ (لعبرتوجهيقدماشلا

 باملاىدشنأو 5 دوس تقاو ماا سيريس فيسقرع يسأل

1 
 ١ اهدحاور دار اذصلبسفلاو لل السفن اهراغص همشل» هلا نماداوذأ لوم عقول أ

000 ّ 

1١ 

0 

/ 

 ١ |  0عن كوسا .5
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 ا ١11 ١ يفارق تحارذقو توطسلا يف ها ةردسلا رات ا اًعيضأان ٠٠ رش لاقو |
 ( ط) 0 رعاشلا لاق نامعأاولاقو لاعُمأ ىلع هان ا

 م 37 ة مع

 مطل داركلا نابع 6 يا هاش لدول تكل
5 6 0 

 دوءقونومعوخ ومدشو ا ا , كا ارةكادول اوف ىلع هتينبدد علا رثكأ اءاستدرااداو

1 
 واولا نم لمَ لاعفْرَبالف لةعمريغوه ىذلا لعق فنك سئاناك الاعفوالو عفن" الك لذو

١ 

 لوعف نم فخ أت راص ثيحمابلا تانين ملفي لو عشا تربع نمانرك ذا لوعُ نود ا |

 ! ادقف اهو وايام و انام ناعما مان عاوطو عج ف و اولاتانمنم

 1 لماع لد را ا 0 1 هند رخ

 لت ذهب. مه 1 65-5 ١
 ام

 وي
 8ك
0 - 

0 
 2 06 - |[ 1 5 9 ١ 0

2 
6 5 
0 
 م
 يح
6 

1 
- 

 1 ا ا ا ءانمتدرأ اذاو ا 2 1

 0 دما ةاوإ 00 ملا ل 0 ا

 ١ با حف كرت مالم لاف نما ياو ناسا ٍْ
 ٠١ او ددعلارثك "المسال اهيلعرسكم ىتلا ةمنن'الا نم لعق فن سام هبفن كسي نأ عنتماامناو

 1 ريقارقتح>اردقو نوطيلا ىف + ةرسمأران' تلك ًااعمضأا بابلاقدشنأو د

 ١ | ستخام ل هفوة وم عمضلاو عض عج عالبال هلا ىلع اهءمفةرمخأ ارا هلوق فدهاشلا

 0 )0 تييخلك اةالوطلا معاق واخ مؤقت داضع ًاودضعك ع امضأس ايقلاو كذا هيلءاهعمذ- ثنؤملا

 | لسقلا توصةرقرتلالصأو توصت ىآرقرقت امتوطبوت> ارفرايعالا نمرك داماك ًاعامضك ماعطلا

 0 مظنملادارحلانابع 1ك نمل ل ها ىللءودأ ىتنكلو بايلا فدشتأ و

 لمتشسملانأالاواولا ىفلقنتسناك ءابل !قلقتتست ةمضا نأ الس امقلا اوهونايعأى ءنيملا هع قدهاشلا

 | . صالدلاواهسالىلءتضيفأ هنأ م لاع ردلا هضاغمل اوصل ىف لعف سايق ىلع نيعأ مالكا ىف

 ْ 1 1 عم ورضعبللا هضم مظند ارح نو. ةددرمسلابراقتو ةقرزلاوتقدلا ىفاهقلح هبشوتارلا: ةلمتصلا

 ' دوسأ 011 ' .



 ) 0 مز

 تارأ اذاف مانَعأومَعاولا الو ادفأءَدقفو افعلا ثنأ ن نملوقىءافقأمََفو ٌةعزآو 7

 مهاكل لود ساروا خا هول و قود الاف ور رودرادلا ف تقدم اءانبإ 1
7 1 

 5 5-١9 مس ك هل . رسال

 وو رى وو

 ىق كلذ لعاورصتقا[ك لاعتأ لعب ايلا اذه ىفنورصتةءدقو لف كلذ لمه حو در ٍ ١

 4 0 وَ | هو 7

 امعاو روت ناشف سرك جو جدأ نس 0 'ٍ

 اولاقو راك و !ريكورابثاولايمأ و ايلا تان وهلا بابل انه اعلا لعوهناست ١ ١

 دانحسآلاةلزنمعدامحآلاولاسُمآلان وكف

 لاف اراتاك اذه اعف راث ور "بيتو حاب دوجاو أور واولا تانبنم لف ف َ

 | كنافو اولا تانبز الماك امامأو ف ال هواعجمل نعنع ١

 ١ | قدا فءان .ىلع هوذدس ن أن مءوحر ذكي وافلأ اماكماولدبأو هتمعاونكس لتعم مئ الاسد دوس ّْ

 الفبابلا اذه لاعفأب ىنغتسُيدقو واولا تانبل اعف درقنااك هيدرفناو طع[ |
 رستم لددو لافا را الا اذهقوهولدعملابغىفهوز ًّز واح لاكمنوز راحت 1

 لاومأو ب باو أون كاذو طوس باد ىف كلذ ناك اي لمت مكوأوهواريثك د ددعلا دأىعمتف || ا ْ

 ف ارنا نا سي لاند 20 اولاع أك بوم اولاق وتادت او فان اولافو عاونأو عا وا 0

  0ىندآءانن تدرأ اذال نأ ىلع رسكي هنافتانلا اذه نملعْقْن ماد دمنا امو لسازمل
 لئلا كلاس عل مع سس وأ 1

 دامت نك اذار وسو ١ ىهرئاظن ىلعءاحاع اهنظنو نو لوقا ةقل اوزان ادا روداوراد كلو لكنا 1

عأو اًصعو نمزأو نمزو لجأ و لحب وحلا 0
 ْ ىراولات 1 تنأتلاوهامإ ادهناكولف صح

 يي مهضءيلافدقو لأى عامهورسك اك لو-_ُهف ىلعا هو رسسكمثأ رداد ا 0

 ناريغوتابقباهو سنن اويناولاتاك كارد مهضع:لاقو دولا ف ةمضلاو نيواولاةسهارك 0 ١

 كاذلج أن مو عوبو لوك ] 0 سيكو ةكدداول اناددلو دوم ولو دولو.فكاوقكاذوع عوذحو ٌقوَدُعتل كاك 1 1

 حاليمولبف هيوييسلا# |
 ١ هلصانوكب نأ روس) 100 ب لملانارل َ

 نوكىنارو1خ

 لاق (حلاالعذانرك دام

 ءاقثل ارمسك بح وءاد همئاف“

 ارض
 . انشولوادحا زدات

 نم (مضلاب قار ذانعت

 لوةننأ بحول عسببلا

 (رسكحااب ىأ )عب
 5 1 ةيهارك ل ع ىلعرادلا اونباك لعف ىلءاهوش ةقانلل ثنو باناولاتو لابج الا اكابر ب

 اواوءاملا باقدحاصولا ا لح اأرمسغ نهرب 7 نيو داوهرح.دو اواهدعتو ةمداهلبقو“ اق ةمض مخ فو ١ قت ناو عحلا ف ا ا كلذاوهركفوا انتم الل

 1 كيناف اعف ناكو فرحأ ةثالث ىلع ناك امو وما دف اولا كثامنأ اولاقو نثوونثوو دسأودسأ | ْ

 سدعو سدعأو لضصاس و ْ ردجبأا ذه قوهت نرقك ناك علا ا لا ةضأ ع نملاعفأ ىلعهرمسكن ا 0

 ليكلا نمالعف ىراداو ٠ تاقددعلا ارك ًاءان ىلع هنرمسك اذاو لا امو ليمودامج أ وُدحِو لام ليف كاذو توكننأ '
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 هأ ليذهل
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 تاو أوتو فلاوْعأو لوغو داوعأو وع كلذ ا
 ُُط ددعلارثك اءاشتدرأ اذاف نارك اوروُكَو
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 11 كاذو ل_عف ىلءاهورسسك 0 !!تانىفةلعماولافدقو ا ل ل :

 ةنُفَجو ىلحو ُهَملَسو بص هو هسه لتءملاربغ نماهريطتو مهو هبحجو عمضو هعيش ذمهاوق
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 ١ ءلا نمنأ ساوب منو داولا تانبن مخ اناكث يحتوي اواو مالا َ ا ا

 كيرلا اوةدايزلا ىف هلئم هن اللاعظياولعف م هياولعقدد_هلا دان ىلع هورمشك اذا م-مئافالاعق |!

 1 ا هم ناك اماعأو وب 00 5 ردك هنا مهلوقٌكاذو ةثالثلا تائب نمانزك ذا كاذاولعفاك ْ

 1 ١
 3 2 و

 . ١١ تاك ذا فيعضتلا ة مدارك كاذاوكر ريثكلاا اوذعتاو ددعلا ف دأهباو زوال مهتافافعاضم

 1 ا ددعلا ىتدأءانهيزواجصالهنافواولاوءاملا تان ن هد امام و هنك اوُتانكو ةنعأو

 !ً 00 طلتك اوفَعْحَوةمذلا عم ءاملاواواقثول ةمضلاوةرسكلا البلا نحره

055 

 امو هاهااهنقسلاماوعج اك اهوعج مم لارا ةسالا عاج تاروت ارلامتدقو

 راعلا,ناومالاونب ارئاذا 8 دلو ىف :نوعدبالفءامألا مآ ىالكلالامَقلا

1 
| 

 7 | ابو نك اذان فنا امنا 6ع !!فرحأ ةعيرأ هقورسة ةعامريسكت با اذه و |

 :هأولا ةموءدزآور ازور أوراجو رجا وراج كلوق كلذوةلعفأ أ ىلع هترسكددعل ا

0 

| 

 هل

 ُ اود
 "5 اد رامغور < وراج كلذو لف ىلع هنينبددءلارثك أت درأ اذاو ةشرفأوشارن و

 ١ ددعلاقدأددعا ارثك ا فا اذه عمج تففخ ت تل او نر 5و

 1 ١ - ع و 2 - 4 5 5 5

 1 ١ نانعوة لاو لالج مهلوف كاذو لتعمريغوهامفددعلا ىندأ ءاش :اورواح الن امهمالكن م

 اى وا ؛رىع ود

 ود 6 101

 1 ناك امن 8 ل ا اي نمسامق ىلعوهو صو 00 ودمصودوص لوي نم

 كادوا أولادكم أوكاكمم ةنمْزأوَنامَر كلوق ٌكاذو ح ونغم هلأ نأالا نوك ب سلاو

 | |0000 0 فكاهي ورقم نولعسس بحال جاف صودي تانقوةنفتك هينا كررت

 هيك ذوهحدعل,الااودحاو مل دأ اذاىأااطعلا ريثكح اادا اوم ارثوكلاو مهرومأ هيلع مهاد دوعتو 000

 ْ راعلاناو مالاوذ ىارئاذا د ادلو ىةوعد "الا ىالكلال )اعلا لوقد هدعب دشنت و 5

 3 ١ ناو ١ هذه ءاهلا فذ_>ىل اريسكتل افرصي هنالتاومإ لع ةمأ عمم لع هنادج.شتدنم
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 اولعفاك ددعلا ندأءاش : نزع تورد هد دق رد لدتاقددعلا رثك نان درأا اناوُدنأد ظ

 هيله فواولاو ءاملا تاب نم هنمناك امو #2 ةنكمأو ةنمزأوعو داتا نمانزك ذاهفكلذ | ا

 رك الا ءائنا ,اودركو ةيطغأ و ع ودعا ءانكشال 0 لابجف تان :نم ناك اهرثام| ْ'

 : اريععامشالا عيجبف لات ايفا دال ثا امل ا ل ًاامنال 0 ذالكاملامذهلالتعالا ا

 مضلاورسكلاالا'ى 0 امي سيل ١ ”اللاعف ةلزئعددعل |ىدأءانيىف هناقآلاعث تاك امامأو «لاعف ا

 1 تكد دعلارثك اءانيتدرأ اذاف نع ةئاوتاغب را ارغئاوقكلذو ا |
 اوغلو الشو مالو كانو تاون كح ا رغوتارغ كوة تاذوت الة ىلع ا

 ني ا انة اروه نأن عةملفب اونغتسااك غد الئمهلوقباونغتساٌلْغأ || أ

 اودارأن يح اولاقو ل ذآو بايد م- هلوق كالذو لام فعاضملا فاول امددعلا أ ءانباددارأ || |

 اوافقك ٌتاربحو را + اولاكو فيعذتلاا| اون مج ”الددعلا ىدأ ىلءاورصتقيونايةرثك الا[ ا

 ٌراوصو ناريس نولو ةدزاو < نولوتبنيذلاو روحا ددعلا قدأق اولاقو لا عا رع[
 0 ارسم ددعلا ندا ءانبوف ناقفتمامجنأ لاق :ةباذهاراس ا وصو |

 انة مءيطت هلو ل وحمه_ذعبلاث دقو را ١ افا اوقفناا«راوسنولوقينيلاراو او

 ا .ىلع نو رصّتقي دقو ددعلا ندى هَققا داك دلبعف فاو داق 0 0 0 علا |

 سلوا ال لاعفلا فا اوما د د 3 ولاق وهدا وداؤفاولات ِ ريغ كلذاول عفاكددعلا ىفدأ | 5 ا

 ددعلاىفدأ اني فز حقنا اماّمآو 5 بوابة مهضعب وقالو كت ذامألاا مهتم |

 تاشب ةثالبلا تانب قدمل ليعق ىفىتلاءايلائ # 0ةدماهيف تلا ةداب زلان ”اللامفو لاعفتلزنع

 وق |او 5 ا كاذالاعفو لاعُم ىف ىلا فل' الا 2 00 هلا|

 نافغ .ر 0 0 وفيغ ل روب | وبنك 0 راسا رجل اوةُكلذو تاون هفامهنم

0 5 2 
 تيدكو كف بملقو 0 اضيأ لعق ىلعرسكو ناكني

 كرر 2 أ لاا م ا
 اع دو 6 و تناياص ا 0 وبيسع و بصعو بدصعو لمأ وليم ءأوبتكو
1 
 ىدأى ىه فاعلا 5 و عين 1 3 ءاسمنأ و سد و ءابصنأ وبيصَ كلذ و ءالعفأى ءاذهاور ورع 0 ظ

 ٌنالظ 0 و لملقوه ونال. موضع رتك فو ٌنهابقامت زد دعا
 و7
 لاعف» تدار تخال دي و ليصل وق مهضعن انعمس و ناو بيض ناضَ عوض

 هر ى
 9 انرقو هن .رقادَ ةر-ةاولاق و انرك دام هلْزأ_ءهناقواولاو هبلانانبنمداك ماتا

 1 ( ىأب هيوييس - 76 ) 1 3

 (|| ى هو

 اولافو هلوق)

 مسا
 ه«سءفاراو- تدير

 ىأ) راو>وراو> نامل

 كادكو ( رسكلاو مكان

 ةغاف ناتغا4و ءف راوص

 نو ك.نأب و مذلا

 نالعف ىلعريشكلا عملا

 نأ دو سدكل ا اوشدلَو

 لد لع مثكلا ن وكب

 نوخو ناو-خ مهاوقك
 نفرالا نيذهىف اوقفتاف

 ناريحاولاقف مضلاةغل ىلع

 الاعف نأامك تناريسسصو

 ىدأق اعفنادؤ الامؤو

 ةلعفآ ىلع ددعلا

 قارس هأ



 05 اسمو رعسأو يرسل نمو كابر 6 ةيرحأو ب ا اوال الا ءانياودارأ

 ق ةاولا اك فيع_ذنلا ىفاولاق 1 امنع ةينصباونغتساٌةَِصَأ اواو وتاسؤظك نايس

 1 ةرسأو رب ساولاو نانو نا - مهضعب لافو ا بدر وحلا

 1 عم لخدو فا و د راظنمو مش لاصفو ليصتاولاةو ار ا اناوالرعت

 ا ْ اولاهأك ا كاوا كس لمار ا لا ل هنا ف ةمصا ْ لمءقنا (لاةممسأ

 |١ لاف الاو لئافأو ل_فأاولاهدقو هَمأ نمل صغناوهثاكو اوثنأث م>ةفصلا اومهوبوهفد رط || 5 20 : اولاق ل ا يل و 00 0000 0 1-27[ ءاينلاو ةسا اراك
 | ا 0 0 ا 1 ٍ تاذ ءاوسلا نم4 فوم

 : 1 اًمأو د ةليفأ اولاف ثمحلاصفءاهو مش لاف اد اولافو بياندو تونداولاف اك لبالا همّماح قتلا ءاهسلا نمو جورعدلا

 01 25 - 5 ب : 0 ع ع 1 ١ .٠

 .لعفأ ىلعهو سسك ددعلا ىندأ ءانن ىلعدو رص اذام مافاثنوم ةعب ر آلا ءامش الاهدهن مناك ام ٍْ انتءاصأ لاقد ردم ا ىه

 01 وو< ا و و 5 ذ35 ّط !: ١ م نا

 || لت[ لعاهورتك اك لوعف ىعاهورسسكو ىونع عسا قاولاقو دعا, قانعلوقكلذو || دق لبق ةرطمى هاهم
 0 ا اا اه هالاساوالل

 ا 00 اوله ممن ثوملاو رك ذا نيباواصشين اودار امه 3 ل ءفأ ةلرتعوهام ىلعموس : لاقو هن رطقنم كام

 || ن *دل | سكنا اوه و ةسكروة ضف ىلا ءاهلةلزنعا ومنك ذاه.فىلا 1 لب وأت ىلعهرك ذا مهضعنأ

 3 ْ هنم اهلا هيفا هبسُم ثيح ةئالثلا لا رش ا ءاهلكت ل هندانز ا هرك ذمهضعب لاقو فقلا

' عمجل عسجءاهسلان أل
 نما ال اهلا هندانز غلبت و 

ةمالعتسلو فر-هلاس فن
 ]| ىنافدتم م بالا تقل ثنأت

 ظ اا كولا ١ ىمسءامدلا ف برعلا ضعيلوققونعربظاو َتوَمَرْضَع || تاس“ هل أو سيحل
 هلوق) عمك ءامسو دحاوال

 7 يم ا ةدابزلا ىلع ترسكد قو

 نسل لاف 7 3 ردو ألق اوقيوهفناس الا ثنأن ءانأو رع 'الا ىلع هياؤاخةيعْسأ اولاقو || ترمسك ىنعي(ملااهيفىتلا

 كلذل فاك رثك ' الا اودعناو ءانيلااذهاهب ز وامصالو هْميَوم تناك ثيح عرذأو عارذاولاهو ١ لامثنمفذدحم هنأ ىلع

 ل.ثأ لوق»ىذااو وي

 واج ئه فهي ىلا ةدب زل ىلع ترمس دقو لنآ و لاا ونو ل ”"الاو فك الا ا فلذا 0 ا ا الا ل ل

 ْ ىلا الا لاقتر دج سايق ىلعاهب اخ لمثاولاقو اهلثمةموم تناك ذا لش اسيرةلاسرلا ىف ْ فرحأ ةثالثعسجمن
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 د ىلا تاقعأ َن نم م ناك روهنك د

 المثنمأ امان سوف ف « ظن دا لاطا هرط ليشتسءنأ لع 0_2 وو
 1 شل 1 1 ا ا ا ل اا م ا نا علا لل ا 0 فارش ها

 ىدعسلاة لمع ىف ل ا # هريسفدو هتلع مدقتدوو 2

 : ب ىم-لات اقع نمناكر وهنك دب

 ةرسكل ادهءا تدثتتلا هايقامرس لك واهدع ىلا املاىلاهواو تملق لوعف هن وو ىع ىلعءام“ م67 هيفدهاش ءلا

 نم عاظعلا عمطقلار وهمكلاو تالا ان هءامتلا.دارأ ارآو بي رسغ عج وهو قونع وقانعلاسلان مهريظنو

 6 ”تاصم ةنآدب ١ رىشلارخ وهو ب قمع مج باقعآلار ةرووتت منال اوكا ارت اباصسلا

 ىرشعلاق رز اللباملا فدشنأو * هلدثلراعسلا

 لد 5 ةيرظعراتو أ هعاطقنانرط
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 لمسأ اولا اك آوتانأ وع 1 1 اك اولاكو ثان .زغاولاف كتاب ع اواو و 0 ا

 * لمَ عن ماهل ىفأب « ٠ مخلاوألاثو ةنئوماهنأال نعاني اولاد ||

 اَمأو 2 فرحأ ثالث ءدرعاسملاناك ذا لف ل ءاهورسك كلمت عامور تكفا اواو ْ

 اهتدا زن ألا ءيث لك ىفلبعَمك اهن ًالهدسلا وأنت دأاذا تنير قالوا م 1

0 1 6 
 ىلعدب ول ددعاارثك ١ ءاشتد رأنأق ف ةفرخأ اوفو وردود عاود وجو هدفا ود رد و اال

 اولافو فردا لأقل هاهتفلاخاك اليعت ثان عود تادف ارح كلذو نا فا[

 ووو و وم 1 1 2 2 ى”-|

 لئامتا ولات اك مئاداولاتو تك و بْلُقو بصق ةازغعا ذهف مددو مودك روروز و وذا ا

 ءالفأ | اولاك لاعنأ لعواولاتانبن مهفمًايِْشا ورسسك دقو صئ الو صاف ولا و لامّثلاف ا

 لدق ىلا ةريسك 0 لاعف فاوهرك ام لعذاوهرو دعو حاولادعأوا ا

 مسمالا ع داس كلو ودعو اًميصح ارح اح سدلدن ال ن نكنيش ورسام تس تاك تاو 0 لا ا

 كلوقُكلذو ل ىلع 0 "كنا لع ىلعف ناكو فرحأ ةعد رأ هفورح ةّدعناك امامأ و * |[

 ريكا ىدسالا م هج ىلاعت لاقو 0 ذلاو 0 ةذلاو 2 لاو ىربكلاو رعصلاو رسل ا

 اوريصامتاو ىكعلاو العلاو ىصُعلاو ىوصُةلاو ىّدلاَو امندلا واولاو ءام ءلاتانب نمدل ثمو |

 أ | لامنيب واهتباوقرقلو ثننأتلا ةمال_ءابيفن"الو !هئاشب ىلعاهنال لشق ةلزامان هعمل ||

 رد عمك تأ اريكسلاو تايرغسملا تلت ءاتلإب ن-ممعج تئشناو ٌلَمْنَأَو مف نكي أ ظ

 0 و ثنأتل ىهىتلاةدانزلافد- ف كناق هريسك-:نآتدرأ ناق ثنناتلا ف لأ رش آناكو

 لاقو راقد ىرفذفو ل ىلسح ف كلوةو ف كلذو ا الابل نملد بوقت أ

 ذب
 ا 10

ْ 

 فراخ راو كا 0 تولد ةالاوُكورك الآوّنو رع الا كلذو ثونلاوواولاب |

 كلو كلذو تلال قابلا الاتناك اماذكو و ىرفذ [ونَو مو رافذو ىرفذ م

 ةمالعل.قىلا ىل "الا اوفذحو راذَعو راك اولاودقو فادع 9 ىراصصو 5 2
 0 أ ا
 رمح |

0" 
 لامثلان كل دحاوءانملا ن ”الردحو رافعا دست تمالعشممجقدهاشلا ٌ

 محفل اون لافائو هت ادح«لئامثل او نيعلا نعل حوزعلاو يريثكلا ىف ئامنوةقث ةئفؤم ا

 »+ لم# ةًاونعأ نما أب #* ]1 جا 04

 نءعزتلاو ب تذل ادزعتعطقن ارانوأ توصن ةعرتس |من اريطا بو ةيسق ورق اريطقضو» ملم 5

 هنمتدحاولاةرملا ديدحتل عاطقنالاث نو هيهم ثلا توصل! بيس العاطقنالا لعهيدشتلا عقوأوسوقلا ١

 ل

 4 لا ا هلوقو سوة عمج سوق الاو قدس ضرما ام |

 تفااخ هلوق)

 اهتفلاخ اك المعف

 فر الوأىف لاعف

 الدعف تفلاخ دب ر 06

 كاذوالمعفلاعف تفلاخاك

 نالعف ىلع عمج ال رعف نأ

 نازفقوزفقاذاوةكحص

 لاعقو ناو
 اناوقك نالعف ىلع عمج

 مالسغو ناب رغوبارغ
 قهوقىنعمو نالعو

 ىف ىعي فرحا لوأ

 ىف فرحا لوأ ةكرح

 انرك ذامىلع عمجلا

 قاريتنم ها



 ءاءلع نيدو اذه نيد

 ىفباملان أك لذو (زلا

 ىلالع لاق. ن ًاءوكوءاءلع

 قل مءا لعن الى ارو
 ىسامااناك الق حادرمس

 حيدارس لاقينأ حادرمس

 نأ تمحو حدارسلاشالو

 تالع ءاياع ىف تابأ ان وك

 فل نولخ دن ممن كاذو
 دمسعل عقتف شلات" علا

 ىتلا ءابلارسسكسشف فلآ الا
 بلقثتف عجلا فلا دعب

 "تزال يا لج ند

 5 هزرمسهأ !ل قى ٍ

 هرمهلا ب لقتت وءانءاملع

 هأ اضأ عأن

 راف نا

 1 ةديدخو نئافسو ة ةنيقسو تاكو ةبتكو لئابقو ةلببقو فئاحو ةفصتو ف كا ذو
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 ءالعنيبواذهنيناوقر ةيلو ثثأتلا ةمال_عهسفامر - 00 ا ثوكما ثننأتلا 0

1 1 00 

 | راه نر هم اذو هريسغ نمهنوف دعا وناك ذاثدنأت !|ةمال_عهسبف ناك امنان_ذ 0

 ١ | عمشينأتلا تامالعامهر وأ ناك ذا رخآ | فام ةازاع ءأر ٍِص اواعج فان 0 ةسقن ا

 1 ْ | رككااورتسالسلا ف 1 راو وك 0 0 1 0 ا

 ا لاو مل ارا وام اذلَوأ 0 7 مال ةباواقتتر شيم 0

 ِ | اواو لوقت ءاتلان تعجبددعاا ىندأ أوهامتدرأاذاو م ةوراثياولا 5 هلوأاوريسكت

 |( رتل -نو راغحو ة هه 1 اذو ثانإو اواو تا 1 تاير رسفذو ادار مجو
 امين ََ _ ١

1_2 

 ا ىلا وى ١ شح مهلوقك َقانَحو جاوا نان ص متن دقىتلا ىذلاو 3 0 ”راؤظو

 .لاجرالو تدل تاجر 0 ا را 1 ا رعاشلا لاو

 / نتاع لع ريتك نق ليم اكو ُثد "املا ءاه هيفوف ورسأ ةعد رأهفو رحددعناك 1 او »ب
- 

 | هو و 1 4

 | نو هنا ولان ل بلقرهو ل_هفىلءهورسك ايدو ىد4نأن 0 ادو دئاددحو

 00 ًّ هل كك
 | ءاهلانأ اولعنيبح فيتو 0 "كلو بيلعب اذاو مش فو هقصصو

 َ عم نأ اذن مث عنتعس لو داج ودم 0 رافجاهو مش ةبهاذ

 || اهن الئلذو تناك الثو ئاحت ثالث نولوقيدةو ددعلا ىندأل نوكبامتدرأ اذا ءانلا

 ١ قئاه لنمو اهارح اهورحأت َبدانيو ليالبو رباضتوحنّللاعَق لاششم ىلعتزاص

 ا 5 "ال ةلزئملاهذهبوهف ةلاعفامأو * اناطمو ةيطمو اناَه و ةيةصواولا او ءاسلا تايم

 || ذابت ىو فاو دما نأ يا ؛ را اوةنزلاو ةدحاو فورلاٌةدع

 1 يسوم 30 اذاف 3 و 10 2 0 8 اسر ءاشلاب تعج اذا كل 0



0 0 

 م لو تالوجوا اوم *ناو 220

 اك اذا ًالاعفو ل البعق و الاعف نأ لسءاو 0 هن العلا تاتي كلذ ناك 5 ّلقأ

 0 تب 1 تو ٠ 0 نمو 00 50 آ

 ارم 1 عت تاو 4 ةءاضأ ءاملا تاه نمهلممو اجو د

 تاكو 0 طموةمطمو كر وةك 2 ولاودالا تاني مهل شمو ٌتانيغ سو ليف نيف 5

 2 ارحو ل اردو 43 ارحو كامو هل داو تازارمو 0 ار تام |

 ءالبل 1 3 اننعو ءاننعو ال ءواولاو ءاملاتاش ن مهل مو كام ةماهتو 5 |

 جالطو هفطاولاقاك جاجداولافو ٌبئاصَتو جو نئافساولاةدقو ّت ” االضو ءالَسفأ|

 ناك امةلزمعمادإ راو بلو تلم ا لع شاول رم و ٌباذحو لَو |[

 ةعدر "الا تا ع نمناك امامأو #2 كتافراع وود _عترتك انرك ذام فرحأ ةثالث ىلع
 - وى ود و

 3 - لان و جريسحو عدافصو ٌعدَفَص كلوقكلدو لءاغملامم ىلع رم ةكبهناف ه فدان |||

 و ءو و اك -9 <

 لصتالن ال اذز واحتل لق'الا تدمع ناف رطاقو رطَقو ُنجانَحو ندعحو ربانَعو 5

 رح سفننمأف م نوقذ_تالم منال ددعلا ىندأ ةينبأنم ءانبهلاالورك ذمه ال ءاتلاملا ||

 0 مفناك اف لق'الا اونعناو رثك ”الاءاشاوز رابجالتأمهمالكئم ناك ذا

 ذل و ليدانك و ليدتق ٌكلوقكلذو ل _.ءافملاثم ىلع هنرسك دلا فوود نيافرح ظ ٍ

 ةئالثا تاني نم ناك ىن لك تالا + 5 .ارغو لن رو عيار عل يذانكوا ||

 0 لعافملاثم لعرسكم هنافاهث اذن ةدنأو ةسرأالا تاتالاط نك ذل زادت 1

 بلوتو بلوتو بك اوكو بك كو انتو ُريْشعو لوادجو ُلودَجدلذو ةعبر ,”الاتانم ||
 ةيهارك ديدارقاولاة دقو ددارقو 2 ُبدانَو ٌتَدنَحو لمامدو ل ٌلمدو مان

 كنافة تاو ةداتزامفو سمر الا دانيت امو هلكوحماا اذهكاذكو فرغ

1| 

 لباسا لداحأو لدخأو ضان و د اذ ٌلعافسلانمىعهترمتكهرشكا 0

 ءاشتدرأ اذا هانا عمتك امو نكي ثننأ الا ءافهمف تناك انركذ امن 0 : ١

 5و و ة2َ 0-0

 0 مزاكمو همه ةك دارزو سيرو مجامبو م كلوقكاذو 0 اىندالنوكياع
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 ئملكوهلوق)
 اك دم ابداوتك

 مسانأ ىنسعب (جلا

 وهو رك ذمد_تأو سنملا

 نع ةءانكءاباو هلوقو ع

 . لاق هن اكرك ذىذلا عسجملا

 امتدعج وهل اونا

 نمو ةثالةلا ىلعداز

 داو ةياللا

 قارشم هأ



 ناك أمو هلوق)

 ىل_ءءام#» الا نم

 قيناودوونادو ق-ءاوطو

 1 | ءامستالا ىرجع ىرجأف ةفص ولما ناك اماّمأو لعاوقنماذنم ئثعئتمالو ناَلمو || كلذ سالف متاوشوماخو
 | ١ ىهضعد و د, سطد ساق
 || ناب انو تاو ٌبحاصو بارو بك ار كلذو اهنونب نالعف ىلع هنود 0 00
 |0000 امو ساس اورو كنك ار كلذو اهتوننباك نالع  عوشيدقف | ىل_هف مانام تاخىف لوهتب
 ْ اب ريو لبرج رورجبأ يح ثاصخاولا# لادن لعيورسك دقو تايعرو 0 | متاوخه سابق ةغلادذه

 [١ ١- 0 4ك -.

 ىف يعل هنأءارفلارك ذدقو

 للسهطاونو لطاد
 ا
 ها قياوطو

 ىاريس

 ا ,لعرسك نافل عاف وأ ل_عاف ىلعءاسم»“ الا نمناك امو ه عببإ ارو عو 9 و تلال ْ

 ا || تررتكدقو انااوحو طئاحو رحاوو رتجاحو قباوطو قاطو لباوو 1 كلدو لعاوف 1

 0 ناروحو رب احو نال_.-و لاسو 9 رخو راع ود نال_ف ىلعلعافلا ا ١
 | لس عاق ىفءاجد_ق دمعس
 || ثءح  اذولل تاطمحو طئاحو ئاطيغو تاغ مهضملا تاون اولاقأك تاريح 0 ىلا 00 1 ا 8

 ادا كاف قلافو الا و لا اولافدقو ٌنالُعُم نادم "الا ةراست دوار ترام ْ

 : | هوا دأأىانوهلاعفلا الا ةىرل اكاد هر ردا ىرتتو ناب رح . ْ

 ١ | رجاسو اخو لبا فناكاك لءاوة بف نوكدالو ناو كانو ٌلاصفو لاذ دانت ا 0
 ١ اولاو نيدلوملا مالك نم

 ١ | اراولاهك راوتر مه راو لامست نولصنمف تؤم هاو هقدالسمان ا ْ و 0 9

 1| أ اننرمألا نركبتأم مولك لاس[ فرسلو لا رالآلا ممالك ىف عقبال ظفالااذ_هنال 1

 | 5 سا ناك ثيح ثراوحاولقاكو نالعةاولاقاك لعاوةاولات سايتلالا اوفا ||

 هتك كئنهنخا « اتا :ىاريصد هن 0 لا 4 ا

 أ | يلاوحو كلاوجلاولاتو ٌتارطَبس لاعبو ٌتالْكرو ٌتالْكَس لاعبو لكس ُلمج |
 008 ادافع [كثبنأ أتلا ةمالعهمف دل يذل تاوملاو لاو اوت نب ٌتاقلاو> اواوشب ْ

 ٌتاالو رصانَح تاق نيح ٌتارصُدخالو ٌنسارقاو لاف ن يح ٌتانس رة لوقتال نأ :رتالأ |

 يَ 0 ءانب ىلعاهو رسكي) نيسح تاومءاولاقو ياك حبات تاقنيح ْ

 أب فاول سخي هنيه ال عيبا ءانبلعورشكي مهو ءاتلابءوعج|
 .ارغأو تسرع اولاقاك عسمللا نو و د>اوالتا او و تاناون مهلوق كلذو ث ثدأتلا ءاههيف ْ

049564( 
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 اتانيودأدت ةنالثلا تانب نمؤئنّلو ا سمرا قداوعو : ةقدوعو

 ءاذو دم فرح عبار اة عبرا الا تاس نمناك امال وهف آدم فرس ار راصف ةسعبرأ الا

 ْ ١ أ تيا ةتناك ام كاذكو حبي دار 3 حاورقر لبا دا اردو لا ٌرحو د طارق ارقو ظطاطر و

 ا ١ | بوكو خ كلذو دمفرحاهعبار تلاد عدر ءالاتانب انو دم فرحه عبارتاكو : هد ع

||] 

 هر

 - رى سن و

 ه»اى1 0 م هو

. 

 .عاوقهعمو ُتاناوإو ٌتاماجسوتاقدا د او 0 اا
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 تالا لاف مهما و رئاظلا اش نم مرا

 مهاوق كلذ ند 4 :وهرمسكب لو هل مق ثوكد !ٍ ريغ + ىلع هعجبءانءاجام بابا ادههب |

 هوحتو لطابءاشيس ها اذن *ال ل وطاب ول طاب كلذ نمو طعرأ او ا ا

 : نمسهلاد نأ ال عراك ل ارك كلذلْمو لاطنإ و ليطنإ هبلعترسك هن 7 0 ' '

 ٌتبدح كلذ لذ 0 اطيل د ريفيو أ ةدانز 1 نقيا ||

 هفورحّةدع تناك ذا هنرسكو لاذهن "ال عييطافأو ع عسسطقو | 1 راعأو صور داو |

 ةماكلال وأ قن وك كا نكنمو لئاعف تناكلا يف ىتااةدان زلابف ردت ا

 هترمسك !ذا اذه ذكف هع هرآلاتاميهملع 1 امىلءالاءونو 1 رسل ذل كناك ْ أ

 فو 0 نياف ا اروفاأ هلو امساريصمق هتدابز ىوس دا 82 لدا 9 ||

 ادناك ولف يربك الو ضي برع الو 60 نر اذوعرشكت ئ

 َل-:؛هفرحأ ةثالثز واح امتدرأ اذا عسجلا لنا :رقتلا ىركامغاو ٌريغفلا انام الصأ ا
| 

 لس اولاقو لدلو لأ عم ل لاس آو دلو لاعأو 0 طغار الا ليعافمو لعافم أ

 كا نووي من اطلاوأمسعذ و كاذك عجاف 50 الاريغ ىلعتمافلا| |

 5 ركم 3 0 0 ل 0 نامنا أ ٌضانأ» ا

 راؤطو رتظاولاف أك مس هيلءاورمسك مهم اك ماونو مأو كلذلثمو مالكنلا فاس ميلعنم ا 23 2 ءءء 0 : 1
 دقو ناو ايو ع ءكراعاف ناوزك عمم دل 9 او 1 ٌَض
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 الّثأو دقو 5 امضَأ اذلممو ا 1 ذر لفل

 0و تايد و ىَدايلو تاي امسو د تارا 0 كف كاضقت 20 4 ظ
 ةلاعفو 0 0 ارغب 0 كاسل اح 0 0

 ادا ا سان ثننأت , رع ءاهلا ناك ثينأت] ع

 ااوسوءان واكو تاوحو ءايناحو ا ءايباس لوةدبرعلا ع نمد وأو نمانعمو 1

 ريانقو ءارتقو لصانعو ءالَصْتعي اذ اوشا

 معز وهلوق)

 مهنأ باطخلا ولأ

 (مللا ضارآو ضرأ نولوة»

 ىدنعىذلاو كمعس .ونأ لاق

 بالا ىف عقو طلغاذه نأ

 نآامهادحإنيته> نم

 مهنأ مدقتامف دهن ويس

 ضرآ الو ضارآ اوله

 بانلا اذ_هنأىرخ"الاو

 ىلع هعج_ءاحامهمفرك ذاسغا

 اناقاذا نو دجاولاريسغ

 لهأو ضارآو ضرأهنا
 امدحاولا ىلعوهف لاهآو

 خر ةودانزأودنز لاقي

 رثك 'الاناك ناو خارفأو
 هرودسرك ذدقو لعفأ ه ف

 ف مدقتامف اذه لدم

 ضرأهنظأو باو الا

 لاهأو لهأاولافا6 ضارأو

 ةلمل لئمنوكف

 0 اشف لاسلو

 هأ بتايلا
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 ْ ) 8٠(
 1[ || نال عاف عفان همرسكشف ددعلا ىندأ ةين مآ م عجلا عجب باباذ_هو

 | 3 3 دانأو داو خ كاذو لامإَةنْربالاعف نك فأمر لمت أ ةنز العفأ

 | # بطاوأ ذل هتساهنمْسَْخ * زعارلا لاق تطاوأو

 ا ١ وان لاما ردات نأ الل افأ ىلع را هناف اذ ناك امانأو قاسأو ةمقسأو

 1 لاهور ىلعاهو سسك ام اتلاف وءجدقو لب ,وافآو لاوأو ميعانأو ماعنأ

 1 ٌلئاعف ىلعاهو ردك فاجن و لامجباولاتو ُتاقْسأوَتايطَعأمملوف كاذو تال لمان

 | اولاق وُتالاجر اولاقاك هاتلاناهو مف الا جساولات دقو ةئزلا ف لئاستو لام 0 رعاه ال

 ا رطل و تار تنمو لاعفباوا_عاملوعُش رمي ال ٌتابالك

 نانو مناك ذالالا اولعحاك 0 اوهىذلا لاعفك عمدل تناك ذا ل و

 1 توبلاو قل كاذكو تاريعوتاضرأون تومان مار ذامةلزاجتالاسجب .وماتلا عج

 1 موال اولوقُعلاولاغسُت لك تضر دسم سيلهنأاك عمم 0 العاب +

 ١ عسجلا ىلع عقب مسا لك نوعم< المهن كراتلاوزعل اوركننلا عمال :رالآبالإلاو

 00 ابلا ةيراستو رتل نورت و دار ًااولو قي لو تارسم|اولاكورسملاود

 كرر رز الاتاك تاز وذو ارلاكو ةرواس وأ مسولوقاضيأ بابا اذ نمو تانوينو

 3 انتو هيتاذوُح سحولا كت 0 قب تروا رعاشلا لاق

 - لاو 0 اصمم يبناش ردك نال - اولاك و تاذوغ او اذ كارو كارلا 0

 5 ضار زبن م ضانآ حرت 5

 عجمي قدا 2 هبفاهءزانتو ههذح ىف هلام هنيعفلاترتولا تذاح نأ الىرخأ ةمحان ىلإ هدهو

 5 اه بطاو هلا ةمساهتنمسا< د

 1 1 زب طولاو بف ةغلابل اوددعلاريثكتل ب طاوأ لعب طو عج وهو بطو الا هعجج فدهاشلا
 ايلاتمو هءتاذوءش>ولاىرت د عضوم ةريسُغلاف ليقعاط هلثمؤباملا فدشتأو د

 عجب فابن نغوهو تاورطلاو تانويبل اهريظنو ريثكسلاءاتلاو فل الاذئاع عج وهوادوءهعم>”قدهاشلا

 لعف اك ةيقلا ىفهنم هرقادحاولا.اهمدشتددعلا لق“ ال عملا نمىنيام ىعالخ اد نوك نأ هقحن ال عملا

 راصف دله نمالخ الزم فصو + رشكو حفلا اذه ىف اوفو مدان آو ماعث او طاوأو بطول اتاك امه وحن ؤلاعقاو

 اهولتت ىلا ىاتملاو اهرغصلابلع م يقتفاهذال اوأامذوعتىبلا عضولا تاثيدسحل |تادوعلاو شو>وللاغل 1

 رسولا دراعتسساولب الا قىلانت ١م اوذوعا!لصأ ًاوةملتماهت د>اواهتوقواهد ادهشالاهراتواهدال وأ

 تاملا فدشنأ او دعي نوتلا :ريقلاىو رب وناعضومةرمملاو ليقحو

 دب ضمه از زج نم ضان"أ آرب . دج

 : ل اأو زها يخل ا عم اريثكت ل ضان العون عمجىهوءاضناه4 ه>قدهاشلا
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 0ك

ا دنس[
طن عجبوهو 

 0# 1 و

 ب لعافملاثمىل لعدن 7 5 رخأدقوف رحأة ع :رالعتسع الا نم ناك امباب انهو ||

 اولاوو هلوق

 1 2 لع اذا مءزامف مرتك او دجو كاذكوال لقال ًءاهلا همج نوم :مماريلعامعن |

 عمم اذهىف (ملا .|| اولقدقو بدا 0 و ةسلابطو ناسْلَْط ودحاَؤوع لوب اوسووسوفنوم | ا

كتنأامهدحأناهحو 5 ريظت ذو حلاك اولا ةفاضيأءالا اولخدأدقو بكا اوكلاو عماوصلاك اول اكو ُبداوَح |
 نو

 ىءابئىدح ا نماض وعءاهلا 0 0 ||

شقومهشقوةفرايصو ُفوصوةقابصو لبسة رعلا ||
 ةعا

 ىلوألاءاملان رك لا هك المو كلكِب درع اذاءامدف

 ىتلا فل'الا نمةلةنم || ىلا ةسعاج وأ نالُل اديرت ا مالا تريسك اذاكاذكو نال عمبةسسانآ اولاقو ١

 ناسنا

 ا ْ
 نه 0 2 7 مسالا اولافو ةقراز "لاو ماخ الاو ةسبلا هملاو ةرذانملاو ةعماسملاكلوقدلذو الفقي |[

 فذ نأىناءلاو نونلا ١

 ىلا ءاسلا,ىنؤد وار د7 لملك الا|ييف عمجاف ةعابس كلاود ربا اريلا اولاقو رعاشألا كلذ لممو قا اولاو ملا لا ١
 اولاف اذا هرهغصت ف نوكست رك ل 1

 ّ ضرألا ل هأف َىمعمسملاةعما اان تدرأ أك نيلي وسيع

 فاوّدر مهن اكفنامسبنأ |
 ىفاهنوّدري ىتااءايلا عسجلا ! ىللاك |[

 ىسانأريسصيقريغسصتلا ضع ممم ولكن تلا نأوعو عج ظفلاك ىئموهامدب ظفلامن اما .ندو |

 و .ةحمل ءاهل ٍ كايدو لجو زعل او امهيل اوعمرس دوس ا انبشور تش اهلل هبحاصن مدفن ١ ١

 ضوعءاهلاو ىسا عج ىدلا ىملانبا أوقرف ميدي اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو ايوا هتان ا ْ

 هن ال ةفوذحم لا ءاملا نم منو هنملكت راكب مك فنان ”اامنأو اننا وفير لات لاو اذئيبو ةدح ىلع 2 | ا

 'ىسانأ نع ناك 0 1
 : 65 - امهئمدحاو سدلو هدي ىلعمم الم تيدا لكننا انيئيشلا ف برعل|تلافدقو تا

 قاريسس ها 0
 عير 00 ومع 0 لعق اولاقاك 0 ال ادىفاولاكاك و نحل

 بارا ودود مصاب 1 ؟قهر قدر نعش لاق نائما اسي
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 ن را انامهذاَق الك لاك و نادم ١ ل مهم فدو 0 -

 سامعلا يعدو رئضك و ةرنمكلذ 2 :امعز و م ارتد ه مذ نوأو هن مسمنأ سويت

 دامصلاب ضان ًاىورو و هنمالحام لاو تابقلا نم عصام ماو عطقو زحام رخاوشللا سيد
 فارشاو فب ىم ءاصن اوىصخريظنوتاسنلان ءابرضوهو ى صف عمت ءادصنأ آو ءاصن أعمج وهوةمعمربغ

 نكسوةلمن ان نموهاغا ضمها نم سل ىضنلان ال عصأىل )و ”الاةياورلاو بن رغممجج وهلا

 كلذفتلدلاتمدقتدقو ةروريت صلاح قا 1

 ( ىلا هيوبس - 3 ) 17

 ناسناىف نوثلاو فاألا ةلزيع مسايدلااواعجو برعأن يح بكاو ./ هوت براوح اولافاك لواعملاو سس وشو. ا
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 سم
 * نسرعلار وهلظ لئمامه اره * ةفاه نتابمهلا#

 ماجد ىواعلا معانلا ىلع « امّيوقنمىف فائمامه قدزرفلالاقو

 ُفعَشما دال ٌضاهْمْم 7 ىوهلاو قوما ن نمانيد اًوفىفاع اًضدألافو

 ناناينآالو نالاوألوشالت ابن انآو تان ا ذو َّ واتا نمنألعاو 1

 ادهكلوةددب 0 و ع وبدي 005 لفشل

 ا ته تدفع وافآتلفامغناو عسجادب رثثلذكلو دحاو ُلجراذهدب 0
 زاح هعطقتاقولو هللعرتكت نادر كسصو ل 20 كاذَف غلامت راكد :كانرأ

 نالُةعلوقننألار لاو رذقلاو م كاذكو هيئزرسف تود لوقا ذك / كيقتك او

 نودي رباغاو ال لعلك لمهن ال نال .اولاقو ناشاتختناب : رضاع أنارس رسقو نا ريس و

 عمستاغاو اذةزنعامهواعج ناو ادوسناماقل واقر نوني كل ذو نيعيطق
 ْ يتأتمثبرضلااذ

 ا ىوقألبإ قوشهو ةذح اوةعطق كلوقكا ةدحاو حال نووشنم من الكلذو رئاظن !اوةلعلا

 ا و رقةن الثبهوهشرعسشلا ف زو لاقف بالك ةثالئْنع ليالاتاأسو ءوشهلعرس ا

 ا ْ لا توا ةوفولعن كو باذن ا و ةئالأ ”نوكنو اهوككو

 تلقممةئالث تاق اك قس عبدة نالئتنت تاو هللا ىدبع 7 تاقايلع اك

 كك 0 10 هسو 2

 لطتح اثذ:هسفزوك فرط د لَتلاَ ند همدصخ 5 01
 2 2و 7 1 ا

 الل نا حل عرار لع فتلة يق .١ ١ كار
 و

 قدزرفال عما طفلك ىنثموهامم هب ظفلامسإ قدشنأو د

 00 تبذملاداوفلاضاهنمربصف ب ىوهلاوقوشلا نماش داؤف قاع

 اال اوامر مناك اهةدرطملا لمعتسم او لص الا ىلع ىنثم هءاحاش دا اون هلوةقفدهاشلا

 ' لمدن داكتي الو زي كل ادشأو هو ر ملا دنس م ..كب اىدلاضاهنملاو يكولق ةتذصدقفزعو لح لانا عج

 نورتم يئن ةديصغ نما المصأهي اورلا :ذهوبحلا هفءش ىدلا 1ك

 ' ضابنم ات عن نموشو
 هفاخ نناممهلوق باملافدكفأو دب

 أب نيسرتلاروهظلثمامهارهظ د

 يب امج وفنم ققاثفنامه * ىدز رفلالوقو

 لظنحاتن”هيفز وع فرظ .* لدادتلا نمهسصخن اك رخ الالوقو

 افِظ الا ىناو نان" سم“ د رارطا | ىلع ىب تاعحدق رخآ الالوقو

 اهناعبربسفتواهللعنبدت تمدقتدقو



 م ١

 لوقنّكنأ ىزتالا كار هيلعرمسكم) بك اوم 8 ؟رتلوق كاذو ج هدجاو طفل مهظفل |

 55-و دو وو

 عمال د حاولا هيلع ركام لعق دافديلاًدردحاولاهملع رس نك ولةريقسو بنك ريقلا ف

 و هانا "مايكل كلذ ل ثمن ليلخلام ءرو ٌسكَصوٌحاصو طور 0 "اط كلذ لسمو |

| 

 أ

| 
 ا

 ليلدلاو مدآو مد كلذ لثمو دحاو هيلع ءسكي موقلا تأأكو فاسأل هيلعرسكيْلانأ ||

 وهنولوةب سنو لاقو دمتودوعو ىهأو ىبفأهريظاو مدآاذعومد الاوه لوق: كن كلذ ىلع

 ىلع رظاورمسك ام ةةلح ىلعت در ولف كلو كلو قلو لس كلذ لشمو دما

 وهات وهم تيسر سايت هل هيلعرس كام لعق سيلف»و كد ذيك ||

 هيلع لملالاو 35 لبا ميلعرمسكي ل وقاسلاو لماجلا كاذ لسمو هيكادتيىنلارخلا |

 وهلا ذس هو هامش لاءذه ىلا اذهف 5 ا رقلاو رو دفا

 مهل اوقاذه ىلع كادي وه ةارّسواكرسو واو 2 0 قكلدلئمو راسل مهمالك ىف | قا

 واولاو ءاملا تاي ن «ةقسفريطتنأ اذ - -ه عمو ع ةقسفةلزنعب تناك دافور ||

 بحاصةةزنع بكَ روس ا ةبهصو بحاصل ثم ف .ويراقاولات دقو امومشمم بع أ

 0 1 "الك انهما ما بنو |
4 

١ 
|| 

0 

 سدقلاو حا لاق برمتلاَو تا نيطقلاو 1

 دو كلا

 نااعلاى كا مكر ببر زعو بزاعو نآَسِوٌلاضوزعمو زعام هل ثمو ا

 ( ليوط )
 ! ناسرأب ندع امدابملا جو 2* ع رَغلكت تح مهتم سس

 قدأءاس ىلع كيلو لاعف ىلع :رسكي هناف لعق ناك اماَمأ 1 مسيلة غمار كتباانسو | |

 اماو ةرانعلا ىلا اما هوست رهن رأ اوةئالثهملا فاض الن "العام النمل شاول وما |
1 

 ا

1 

1 

| 

 سقلا الوتس 10 3
 "ل ايخلاىت ىتحو + مم زغاتىقتحمص تيرس 0

 قيرطىلعالا اول اهيل ريك ام سلال ”الزاغ مسج نع ىدؤي دحاو مساوهو مه زغهلوقفدهاشلا ١

 قىورو هلامعتساو الكا فا رايكم لعف عنج ىفالاهتلقعم مقيداكت الو بيلكل وديا اوحنذوذشلا |

 1 ممجاذاد ةدح او نم احلا فاحت سدح مم اوهوةيطم عدت ىظملا“ ال طلغوهو مهطملكت ىحعضوملااذه |

 تسبلا مدقتد#و هسقومانهى طا عقب الف كانك سل ىزغو ردسكست هيف مسهوتن الو هرئاظف ىف كإذد رطنو |[

 هريساتب
 هدسيللل مةهيسيمدتسل

 نألادو دودو مو موق ة ةلزئع هنكلو هد او هماع 3ك عيل لح مساوابا ذه 5 1

 مدح اواهلعرسك لوةر ماهر د ةقو ةرؤو ةبحض ةزنع ىها تا ةبَك لوقت بع[

 لمو هلوق)

 م-همالك ىف كلذ

 ونألاق (لاةوخاوخأ

 هذهىف هس اراذكه دمعس

 ممدلا نماهريغو ةضسنلا

 ناالكد ع ءاطلعوفو

 نم ةلعفلاو ةلعف ةوخإ
 ةليلقلا ةرمسكملا عوجلا

 ام لاعفأو :لعفأو لعف اك

 ىسصعو ةمعقو ىئاولاق

 ةلعو مالسعغو ةسصو

 ناكمنوكب نأ باوصلاو

 نوكت ىس>ةوخأ ةوخإ

 ةهرفو ةضحةلزخغسع

 ىح دو ةرولطو

 خأ عج ءارفلا

 هأ رجلا



00 
 را 1 دك هم وى بالا لا 3 5 0 ١

 1 لاسفو لسفولادعو ل بعو باءسصو بعص تالدو ءارش الا ىرجتريغني راق نع ف صو

 1 1 1 و هد 10 ب 58 5 1 5 ل

 | 00 لوعق ىلءهضعباورسك دقو لاد_>ولد>و

 ْ ام دوو ى 7 د مع

 ال وعفلاعف ت 0 * كرتاكوامساناك داههلعدو رك اك لوعف ىلعدو ردك أو سوو لسق لوعت

 ١ ْ 0 دفا نم عنتع يصد اا ثاك اذا اذهنمئث سال عاو 9 مسالا

 نحل لردسو ةوض د نارف كادو

 || 00 نيتامرهتإ طابسلاالو « نيد بسأل سلس تلا
 0| د ول و هس 3 هك ا 8

 ةدعجو اكو و لابعوة:ل.عكلذ ولاعو ىلع سا تدنأتلاءاهلا همم اذا اذ_ه عمو

 1 اولافو ةفصدنأ ال طسو الا فرذلا كرا كن اريغعاتلا نم :ةعاذه نم“ ىش سدلو داعحو

 ل ا اواحاغأف ةم هاش لو نممرعلانمنأل طسو آلا ف را اوك رد تابخمايش اا رجا والا ١ وللا 00 1

 هصدك د

 1 ْ لصأن' الدو تاعي هو نو تاعترلاجد نولو ةبمهتافةعيرامأو عاف طارت

 ا ْ فصوناك ا[ 1 تالاد ردنا تموومانمو اتوا ور ذملا ىلع عقو ثوم مسا ةعدر

 ” ١ ورك دقو 0 رسميا ا ذملا

 ٍ ا بلا اولافو 0 و انثد طنازات 1 3 0 لح ا

 ١ دقو دو ليدز وااو كسار اوءاَتلاَقدصموقب ا ا

 ا امام دسعاولاهو دعاودمعكاذو لمد عءامم“ الازإ ديس ع نمسا فاو رنك

 ا افيو وكيل ب راهشن نمي ّدلاو بك أو بالكو بباك اولاق
 ا و
 ا تادغو و دغواولا و ل ا م 0

 ٠ ْ ةفصلا اورسك اع دمحم اذ عمو ناديعو دبي نادعواولفو نا ير الاغا

 ا اك لاعف ىلع هنو سسك مهناف ٌالعق ناك امامأو « هقناءاشنا كلذ ىرتسو ءامس الا نورمسكناك

 أ ااا كرفدزو هامسالا قهملعناْفتمام_منأأ؟ هيلعاففتاو لعَقلااو ردك

 للةفصلا اي 8

 ْ نيئانممساطامسااالو + و نعال ىملستلات

 ٠ . دارلانمعنتعل كذك ناك امو لقعد : نمتافسص نمد ”لليعامما ٠ نكمل ناو (اسمدخ> ب عسب هيف اس -هاشلا

 | دعجأ لاقنالو ءاه لا, ةدعج ةلعف هثز ومو تافصل ا ىف لعف ىلع ىب امن دعما اوهلعلا ممم الا امهنم عنتعالاك نوذا او

 ريع 0 مال ورضز:انمىفءابلاق لا ورئاظن هلوتدر وىئ: الاودراو سرفهريظنوءادع> الو
 ا حالمورك اذمو“ هدحاو



)0:5( 

 4 ,اوذغساةٌلَعَقهملع كال اممدهن ًاللاعقأ ىلعءوريسك ارو ءاطقواكو طابدسو و ْ

 ىذلا لق ىلعءاحامامأو : م * مارب اأو ر :وتارعاو رو لاطنأو لطت مهلوق كلذ لاعف نع 1

 اذهنمئد سلو لعب اذ ل فاك لاعف عرسك ثينأتلا اولا هعمل اذا لاعفهعجح ا

 ىل-عل هن مناك امامأو هب توزع كاوقكاذو نونلاو و لام عنيت أ ١

 لع ذمنأل بق نمتالطت ٍ هلَطب هو ءاتلاب عج ءاهلا هنا ذاهث روم ناف لاعفأ 1 ظ

 لات نتؤم عبال هلف بعرس 8 011 سدل هن "اللا أ ىلع عمدالو هيلعوهّركفلاعف 5

 رعشل الجرلا اوهلحرأ او َنوُأَ- را لف رو َنوحنصموقو ع نصل حراولاة و. لع لمقال ع | ظ

 هنألفمدار آطادرطي نأ لعق عن ءامناو [ةهريسكتن عكا قنا ثا مهور كل او 1

 للامم لاشي ةفسلا وهو ءامس'الا ىف هنمّلق أ تاك اي فصل ةقنممالكلا فلقأ 5

 قل اوفلاظ:أ ولات كتان أ لاقبر ك١ نم عدن بْنُح كلوقوهو ليلقتافصلا وهف ١

 نامل و نوعصاولا اك توين تلق تنسو ءامع# الاف هقفاواك اذهفالعف 1

 لامثأ لع و رسستكد ق م#منافالعف ناك ناموا ف توالت ذر واحالف ةساخلا ىف فشل وقر 1 1

 لقأ وأ لعف ل معلقا ىف وشو نال كام لاعْفأ ناك ذا لاعذو لوعف نمالدمهواعخ ٍ 13

 ثوم ةلزتعءاهلا هّمَعللاَذاهئَنُوَمو ُصاَقْأو ص 1 رد قدا ل 5

 لعرب كح ودار تاج رعلا ضعيلافدقو لَمق باب نملاعفأ ىلعرسسك م

 هيتس كلذاو واح لوَنوُحَدص موقو عْصلسراولاقو ءامستالااو 0 لع ١

 ا واو هوو سنوتوقل اول َنسَد الاتدنعاذا نونلاو واولا نم نتجاكذ :

 جدلخاواهنيسامع الك معلا ناك اكءامس الك اهولعشل | 1
 لج نواو تيل فملشمو

 الحمتن'ال الخ وفا 0 اير لاو اواو ةاتامسس هت وموتو در 3

 لان همجالف 1-3 ضان نوو و لف ثنْوكت ومو لات ناكيرشالغفو | ا

 ذا تاقصلا فل ّةف نم لذأ ل هفراصو َنوٌدح نولومب كاذك لا ٌعسصاوعمجرلاج توذلاو واوا ا

 ىقهنكقلامماهيلعرسك امىلعرسكت ل هنافالقناك امانأو « ءامس"الا ف هنم لقا تاك |

 ٌتاهسو كا ذك ناك تراس وسلا وريسكتلا م٠" الاف نكست مهن الو ءامسأالا ||

ش وتولعو نورذحكاذو نولاو واولاندوعج- و ريسكتلا اوك رتنونلاوواولا هسق '
 نوط

0 72 

 َنوُلحِروتوعَصوُخ سكنا هّسعن عنُمدقهسنمرثك ًاوهو لعق ناك ذااذهوومزلاةثوسندنو | 1

 كلذودهل اوق)

 نراعو نورذ_-
 ىفاريسسلا لاق مهلا
 ثحد ىدلاوه سدا

 اريصن توكت ورام الان ع

 تايلا اذه ن مى مواهب

 مام حالا ارسكم

 دعتلاو داود مهلوق

 دقو طاقبأو ظقيو برح ا

 طي ىناسشلا و رعو أ لاق

 ىأ) لاعف ىلع ظاقب و
 هأ ) رسكللاب



 سلا
 5 ا لو طاشأت م وداتأو دارا العفوالعفاو سك اك لاعقأ ىلع هنمافرح أ اورسك دقو

 8 َ اواو توجو موقو تود ةموقو 5 را مارت كنور ا ةجومو 2

 _ اهلانيىلع :واهتنزي هن الءامس  الاءاذه او مشف داحنأ أو فالحأو لا ولاعاد ىثأو دكت

 3 5 نافل ءافناك امام ف 0 رأهفو ر2قدع تافصلان مناك ال بت رادمول ا

 01 1955 2 | اى و ع 1 ىو
 1 1 ىقبسو ىداسو درشو درا ْثولْزب دكلزا وده موفو رص ادهاش كلوق كاذو لدي ل ودك

 - 3 م

 3 وى هو وى < 7 2

 1 بمعو ثئاغو منو مانو موصو اص تانبعىه ىلاواولاوءاما| تان مهلةمو حرت ناقد هوهمش هلوق)

 0 لاَُمعاشيأ ةوريشكو قعوىرعتامال مىلاءامااو واولا نم هإلثمو ا لاف (لالوعشب
 ش 1 الوعف نال فارع

 1 قل نررتكبو ركود! دوو فلتو راو راو ضار كو باكر رنا دان توقد 8 2 1

 5و ش 0 ا 6 ل تكلوة5 لة ىلع 6

 هريطتو ٌةعاو "هكوحو ا هو ريثك اذه هر اكل سدر الدر

 2 ىلع هنمريثك ىثءاج دقو ٌامروةاضفوةا ازغوحن هلع ىلعع تي مالىه يلاواولاوءارلا تانيزم

 رفغعو روفغو ربصو رومد

 ١ لوعفىف ىتلاواولا اوفذح

 0 فووحلاةقعوةلوةدلزا لم لس ىلع كو هندي زيف ذح ثيحلوعفب هوهش ل5 | داولان ال لعفىلع عمجبو
 0 | و ”ىوو ى 1 | أ ل كإززكتححوةدئاز

 3 العم لعرسس كت دفو طبعو الوم لادا فرو فراشو لو ولزاكلذو 00 01 00
 1 1101 | اهن ال لعاف ف ىلا فل الا

 رعشو رعاش كاذو لوعَشب لعق ف همشاك تافصلا ن نمل عقبه 1 نثاللوع هوافم ءار
 1 ْ 6 ماعو ال عحبو لهاجو ا

 : ةدئازام_ممةدسح اولك

 ا اا تال دق نكمل سافل هالعقر لوك سيل وافر نول ءامو نوسأد || ب ساسة دئازلان الو | .٠ هيعمل.

لو اعلا لوةيالز ماهلوقب
' اللناك اًذائثاذ_ه َن مسد

 1 ا كاذو 0 

 2 00 ل م0 7 || هن الااوق ىتعم كاذوامهنم
 مااا 0 عر ير انيس مسالا خراضامقءاا# لاعف ىلا عمامو ءاصو لياص ١ هلعمو ةيزلاو ةدابزلا قلتم

 وق ةغصلاىلاٌهفصلاو مسالا ىرة فصلاو :ةصلا ىرجت مسالا نور جم دقو نالْعماولاَو نيج فورست اةدع قاضأ
 ىهو مسالا تعراض ىتلاةءيصلافاولاتاك ةفصلا تالة فاولاتو ماينو عامج مهلوقكلذو || 1 هع رأىلع امهماال

 ش ال_عام:اهلا تقملاذاووهناسشو باشو نابعر وعاركاذو مسالا ىلاةفسصلا نمررقأه بلا ْ 0 5 ال دن 0 0 ها فرحأ

 0 0 و 31 2 0 5 7 2 5 ١

 ناك ناكلذكو جراوخو لتاوقو تراوضوةيراضكلوةكلذو لعاوق عرسك ثنغأتلل ||

 ضيوف لعف كعمنو ريسكي و ا ل اي ثنأنلاءاههمف نكسملو ثول ةفص ْ
 .١" ِ ٍظ 8 : -

 ا لا رين ا لا ل وشلل
 كلذدو ةانلانمتافصلاهدهنمءاهلا همفئ عنشتالو دور وةرئازوءونو ةسانو ضحشو ريسو ا

 اب أرك مل ناك ن او لعاوق اوف ىلع 1 نمد الا ريغ عاف ناك تاو ٌتاحراشو تا راضكاوق اوق ْ

5-1 

 كادو ن ندم 0 اللا ع راضف نوتلاو واول نمنيسمد 00

 - 000000000000 ةطعئاس ىذدوقسيفم |

 درع هو تع وتلا 00 ا ا و و ا ا م و و وك
 -_ و 0 70 / ع | 1 1 3 6

0 0 
1 
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 0 قدر فلاوهو لاجرلا قلاَفَّسضادقو ||
 لن سس ور و

 : راصتأ ”الا لب واد #2 مسهبأر كاكاو ٌلاجرلا اذاو . ّ

 | ىلع را 5 بلل ا راما

5 
 مر مو 0

 أ || ا

 رس اك لاعف ىلعريسكيهناق افعاضما ذه نمذاك امامَأف 23 لوط و لاوس ادع وقول“ | 1

1 1 

 نافواولاوءام اتا نمناك امامأو #2 ةدشاوغ نيناف اتق ١ ١ نأاك بكد تأت فرس

 0-0 مه

 كيم كلذ و ءايفصأ ودار ا وع ءا وع وءامقْنَأ وداع ًاوحك كلذو هن َ

 ماوقو وةولاوطو لبو كلذو ان ذا م لقأدت لالا قب نع ىنعساوال أالوال ىلع أ ١

 ندررفا عماري كلان مرح ؟بايفدتنأ 9 -- ْ أ

 راصن 01 0 ب مه .ًارد زباوأر لاحرلا اذاو : 0

 لعرسك ن أرك ذ ملا تافصن هلعاف ىلع ناك امان و رو ريض سكاف ىلع ةفصوهوا سنك ان هع دهاشلا
 عمجت ثنو نود ه هيديتساو رك ذللك غمد ال سراوفو سرافاولامأالاه:ذؤمنيب وهنيباقرق لاعفو لف | 1

 لم ىفاولاةوهءاجب عملا فدان ا و هيلا ةكرتشملاةفصلا نمفناك امجرخًارعاشلا ارطضااذاو لبح لا 1

 رعشلا قلت عامريبغتلا ن نم هل مهلا عتسا ركل هيف لمح للا اناا لص لا نءدوح 3 فاما اوطلافكلاه ٠

 9 ًاطب ىأراصب "هلا سك اوه هلوق ىنءمو عضانر دكت وهوع وضخ ع مب عضخو باهل ندي دانأد |
|| 

 ا
]1 
 هنمةبهو هلالالح ادوار اذا مهراصنأ نوسكشي دمنا 71 6ك

 ١ ىزرالأ نام ال ليعف لزج 1 اوووف وقير فل |

 ١١ فافح داهم فح 00 3 وقدم _هانعممو 54 ولعل "ولاول ١ ولع لو ةتئنأ

 ْ لرو ءاعضتموقو عاصم لحراولاتو ليعت ثاؤمىف اهلخستاك اهلا لاعق تؤم لو 1

7 0 | 
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 3 نالعئاوهش تاضا أ تن اكلدكو ىرادعو ٌتارمَعوأان اح ا رد اعرابسوتاعحو ىراكسو |

لو ىرافّدو ىرفذك اهواعح ىعفو ىلعذو ىراكتوءار هت مهلوقت ْ ا 0 0
 0 ٍ نورسكدقو قانحو 

 و كونان نممسهتمو كاحعو ىراكس مهضعد ل وقكلدو لا ىلعاذ_هضعد !' نان طعر نالك نم نونلاو 0 ا

 007 نا ا : 0

 ا هفصلاهب هبشناك 000 الا نمهديشد امو 0 ٍ نمسرعلان -رمو

 1 ع لوك ال َوفامدننامدىفو نوناصم ناصف تلق تشن او هللاءاش

 ةنمعلا ءاهلانأال 0 درظو نوه رت كلوقتاز ريع ءراصفتونانر عناب رعق تاقتتشناو

 ١ هنأالقاعت ىلعالهقنورسكيدقو مهمالك ىف.واخ ديال ىح'ئدلانعئذلابنونفتسيام |
 ا ىَراذحورذ ورك لجروُلَح لج كاذو 0 الل او ادد ٠

 1 ارلاقو ٌتابْدَصو دصءلْمو ل ل طاح ُس رس ٍ ش

 لاقو ُنالعوُزَع اولادو بابلاذهف ويدهن ال ىلا روفر ل 0 1 'ٌ

 ن'الكارحوم ا ئاينو قران ل د لغ اولا لاجر ارزاعو لحرتا رمان ِْ

 ١ [تقالتج مدام امو ليك ذل ىفلمقول اذن اكن العَقاهل ىتلاةلزنعةفص لعق 1

 1 0-3 ٍِء 200 رى هو ىك- 0 5 1 و |[
 ا ةرحا ن'الودحاومانملات الاهباهو مش عابرو تاعبر وةعبراولا ت6 راشعو سسافنوتاوارشعو ١

 و د ل ا

 ١ ]| هارسعو ٌتاواستنوها من كلو كاذو ءامس"الا نمةلُْق ةلزنع مف تناك اك تافسصلا نم



 أ

 2- هَ

 تامقصلا٠ 0 اب لا نقفاو وٌنالْعَم ادت دنا

 مهلوقّكل ذريظت :وٌتاوارض اولاقايءامس“ الا لامتساتاممّسا ثمحَّتا اواحطن :اولاقو ءامسألا ؛ 0

 حاطب وماسطت اولاهو بان رلومتتاك سافُ لوقب نندملان يس تالا الا[ ٠

كا قارا ناسووت فسرت ا ١
 ى 

 1 نبك م 7-55 نونلاو | ّ

 هموم د. هم دعم 5

 ف تال لوقب نمديرعلا نمنع ىَضدأو عد داو ىرفعوربقعو حسو حوحو 0
 2 ام حد

 39 ء رط ْ درع رد د ل هندا زو في ءانب لثم# دايزلاوءانباان ل !

 َ دود

 ةمح ىو كاذلوة:كنأىرتالأ تدتدقانر كن هنن كذو دنس يدرطلعلا 1

 تن لادم هلا سنوات م تينت ريق نأ تدرأ ذاكر رداشلوغتو ةيعةزغ؟ ىهانا 1

 نيمساعو ْمسصطآلاقيو يطل اولاعو ةصيلاةلزنعمذهفررامىشلا سني ديرئاغا| ١

 نوملكاممهذهو نوبتقباممهذهدي رتاغاو ةيوأحاوةيوُدقلا ةلزنمف صيد امأو 3 ةنيهسو 1

 ةمصّضلا ةلزن عدس“ الاسد درقكاذكو بك وأبو كرو بنو لوقت نأزوم ا ا

 ةدشر رودمش 6 رعسو ديعس بشد رصاو دل 1 راولاق ا لالي ًاكاذك وأ 1
 __ 2 2س

 مهقعاولاف و 1 :راظامهو مسشف ءا ءارس أو ءال“ ولنا هانملا ىف ىَتاو ىلا ف امهوحن تاك سح ظ ا

 0 لمثل عئجخلاهنل ليقود دبدوه هو |
 ليقتستامفءارتسو رثكوصلااذهو ٌتملوقنال هن يصو اك ع لمهن ملف ىلعءاج هنأ دلشمو

 ا و فر لغو ىدما الاختام لملك لاقنو ىضمدقا هنود ءاشنا| 1

 لوعفملا نعم ىنعملاوناك لف هباوبيصأو نوهراك 1م هودسف اواخدأو هينولّسي ما كاذن' لأ

 ملفلص "الا ىلعوءانبلااذه سايق ىلع يارا َنوكلاهو الع اولاهدقو. ىعملا| ده ىلعدو 7 ا

 ىرتالأ مالكلاقرثك ًااده ىلعوهو لعفلا فوءانبلا ف سلاج ةلزيع ناك ذا ملا ىلع هورمسكي

 مهنأالا اذهىرحىرح اذهفى رية تووكلالو ٌرمَسو صاضو نو ىحا دو راَمدو حا داو مهن 3

 ىردملاف ىمتساولوةي لو مافسو صا رص مهلوق كاهل شو ىنعملا اذه ىلعّسع مسام اولاقدق
 <89 كك

 اولافاك اجو اولانو كلهاولاع م م قعفريغومتلا انهو باقل

 لوقنو ةوق)

 نالف هعبذمذه

 لاق (حلا كةدبذو
 هللعادحأ ارأ) ودمع وأ

 باَكىف (ماهلا قاحلاىأ)

 دقامنأ ىدنع همفةلعلاو

 هبت شذ لعهلا هءقلصح

 ملاموءاممم"الا نهذسم
 بهذ مهب سهذ هيف ل هع

 لسكس لعفلا

 كنأ ىرتالأ نا

 اذاف ضئاح: أس الو:

 نس لادغةضئاح تلق

 ديزلوةتو ءاهلاربغ هيف
 توملاهيف لصحاذا تدم
 تدرأاذاوتئامىل-ةنالو

 ديز تلق ليقتسملا

 لءهف اه غتنئام

 ىلع اي داجال_عاف
 مآ لصف
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 ١ ظ احل وبحر ءباولاهك عاحو موفاولاتو ىبابَح لب 1 جيحريعنأولاقاكو ىَراذحو ىطابَح ظ

 ناو ن < ةلزغعاهؤلعح
 هذ اونأك انهدلعم لعق ةقةاوف

 3 لاط:اوداكنأ اولاق و ءاميش "الاف

 00 الكل ذو 58 ولأ قحتو قحأو قومٌ اماولافو ءامس" الاقاقفت اك اقفئأف ْ

 هناؤاق حب وهو حره اولاتو جلب اد قانزلا ذات اوللع16 لوغغ قالا وبس ادفأست

 ىضرلاكهواغخ م-م'الكلذو ىركسموقو تاركسل> راولاف دقو كونو كونأو ساسقلا ىلع 2 هلا 1 ا تا ا ا كنا
 1 56 - 2 6-55 11 -و6 ٠ ا 3 1 - وصى 01

 اولاقو 0 ةلزعوواعح ىورلاجراولافو ٍ

 موص رك < دمودم سموم سس ٍ

 نعذو كرو مرو ير نموا ٠ 8 راردحاولاواض» أكو عجواورفسلا مك ًادقْنذل ْ

 ىيرسُكَو راسكك ىعملا 00 اا رافال اونرنشانالباهن'ال ىحواولاف اك يمحو |
 َنوُكلاهو الم تلقاكنوُمر و نوُسمَر تلق تش ناو ىرسد>و ريسحو ىدهرزو صضرو : م 9 سا ل 2

 6 حوحو داولاتو ىَرسأبهومشف سك اولاقو قاتلا ها اولاقو

 ْ 0 ا

 مد 1

 سلو ىَدسقو دسافو قوُمو ىقاماؤلاتاك ى 1 طقا اولاقو تانك نا الراو

 ْ | | كرو تيس تسل 0 < اولو ب ل ىندملا لعاذهلك ىف ظ

 ْ بئاصَمان "ال ىطابحو اجو ءوهش ىنادأو ىلاتماولات لاق ىفعريثكى نهنم ءاجدفو ساسقنلا

 ا سكانر قار هبا تيل اولاهو ىلعُف ىلع تءاج نوح عاحو الاب تيبشفاهب اول ادق /

 ٍ | نكلو ة ةبقسو ةيضد درك ها افتح راط تسيل "السامة لان اذ سداو اهانعم نم هب . رقاهمأال 1

 ظ السانك ولو 3 الا سيارات ”الامددهف ىعملا ىلع جتا مَ اولادك ايمان لوك ىنلا ش

 0 رو رو توكلاه ميقا

 "الاو ا مرداصمو هاهو كريغرلا ِلاَدَسَت لا عأ ىه ىتلا لاعفتالا ءانبتاناذه ه١ ]
 ١ انمي

 أ راع تردصما توكو لفي بعَفو للعفو لعل لع ةينأةنالث ىلعاذهن منوكم ||

 1 مسالاواًمَس مفلح لات مدلول زدسسو للم د ءافمسالاو ْ

 ١ ٍ سو براضوهو ان َضبرْشإَب رضوف لمع لف امأو اد منالاو كنق هدو قلاخ ْ

 ١ سحالوهو م كو من الاون ربسمو لكلا سوهو اسبح دك 1 ظ

 ْ ضيا دقو اموهو ألبي هو تداشوهو يسرب رم ميتا م :
 2 و23 72 --_-

 7 ل 2 وب وكيف ص لوح ىلع ةينبالامذه مارك ذام



 1 هل

 اعْزرةاهَعَراولاقو اذافساهدنقسواحاكتن 1!

 ا سامقلا ىلء اراك دقو اًناستإ هنت هنأ لثمو انا دو مدح ىذلادجووانامز مرمر ||

 ىريمعلا يعني ر طلاق 8

)81١( 1 
 9و9 همس «< 85م سد

 او و 0-2

 3 دك بذكي بذكر دامب هفطدَعَساذ دو لعف ىلع اًضدأرددملا ءاحدقو

 سد و وام دعس

 8سو اس سس سا ا

 ناكو ا |ننح ضع , هب شاطخم هلتضتاولو الق هلاك هريطتو دف 1تقو خلف |

 ١ كلوت م لالا "الا باف ل دمهنأ هئطضَسو طخاس لدم هنما وح ىعملا |

 ١ ْ اولافاك 1 اا اًتفح هك اري درك ذاولقو انسي لثماذو هن ددواواقو هريغا

 ئريا لا ةاما لفل هياودي ريل نيح لمعت ”ىلءلغاف ىلع ىهىتااةيّدعتملا ءايش“الاءذهنمئش ءاحدقو ان 3

َ.- 
 هه

 (لماك)
 هه واسد

 مونم فرو عدلا اوُسعد 0 ةلدعق طاع تدر ااكوأ /

 ان كد دك كلذ و ل أو :ىع ءاحاك ناسعف ىلعانرك دام .رداصم ضخ ءاج لق و مهف :راعدب 2

 عءعىللد طخاس هاوقو / را د م2 2# هضم < . 5

 : 1 1 / يك زاهابس هاهو ساسةلا ىلعامتك لوة.برعلا ضعدو اج هدو تو

 وك كاذو نالعف ةىلعانرك ذامرداصم ضع اح دقو

 اناس هد اواو 11 انكر هز اذه قدمو انافرع هقرعو انامل هما اواهو تأ

 اولاقو نا ارا نا ارك لاو نال. ىلع ءاحدقو ا را ناك اك اناْمْعَش

 رثك الان ك.او اهيلعساةدالو برعلا غ نع ف ردا لك الا اذهاغافدو. لاا ننكرعش|

 ىريذعلا معن بفن رطل كريغملا ك2 2 اباناذه هتمح تاي قدشنأو * | 5

 : مسوةنمهفي رع اودع < ةلسبق ظاكعتدر والكوأ
 اك يف ريشع ُْق ىل ضفوقرهثالوعب “ب 4ةرعان فص ولا قةفلامملا ىتعا فد رع ىلع فزاعءان هبقدهاشلا

 ىفتثتلا مسوتلاو ىنفرعتيالو رتل بقلك تاسرأو لئامقلا ىف تعماتبرعلا ناو أن ماةوستدر و
 برعلاقاوسأن مؤوس ظاكعو صل نييقءلرظنلا

 ا ارم هقرعسا هقرسو امه مرد هد موس مو لوعذ ىلع ءاحا5 لاعف ىلعهباواجأت اًدك اواو |

 ا غلا لف انك هل ةفانستأ د عمو تلا اوو دلل اجا ليا اكسس اولا 1

 : داو لعفلا# ءاشنأ الاوكر نكر « نكد دوعق دعب دفتواسولج أ ةوهشا وُ ثدَح 2و

 | اد :رطاه درطإ اهدرطو ام ءاحاه احاول كلذو لدى لع ُلعْيَلدو لفي لعةردصم ءاجدقو َ 3

 همم و ةم< < ْ

 كَ هرب قرعذنل قرمشنو ا ١

2 3 5 

 ' ىلعءاح دقو نكن كاوا 2 كلذ لق ءانزك ذامرداصم نمعاجسدنو هيهبستءوخو |

 ا مو ,جادقلاب برضى ذلا تب رضلاومراسلل مير صو ادق بن رّضاولا#هوكتو فير رولا 5

 اولاف و م ور هتمراَف 3 لوف ىلع ءاحاكلاعف ىلع ءاقاعامس هنعمما وافد و اناو 2 رُدضَر و 41 ١

 همت شةوق)
 قءتانيح ب ضغلاب

 نأ ىف (جلاءانبلا

 ىدعتي لءةردصماططم

 وه مك دقو

 ىدعمال لعق ردصم

 لعءهل|نز و ىفامهقافتال

 بانيق هلوقو) ىدءملا قو

 (عمستو ىرب ىلا لامع الا

 نأل ةيدعتمالانعأالا
 هعقوبىذلا نم احالعا يف
 ىر ودهاشتفدب عقوىذلا

 ىف الخدم هططم لعد

 ىرام ةلزنع هناك ىدعتلا

 نولوعفب المس الثاذ

 بص-غل اىعم و بضاغ

 اوف د او ططسااو

 لف الزنعيضغلا
 طا اوئشسلا تاددب ريغتت

 6 و2 ال مف هلزكع

 هلعأف ريغب هعافنأ

 قاربت ها



 وهو اطتذاهطقذو ةوق)

 عوبطملا ف اذك (حاكنلا
 سلوى .ساأرب ركتوعو
 اذيدبأب ىلا طحلا مس ىف
 همدعم هتك رش

 0 .اولافو لاعشباواجا 200119 لف ةكلا| اولاقو هملعساّقب

 م 1
 و ووءد

 ةوءم 2

 اولاقأمك د ةسج ضار تح اولافو سا.قلا ىلعاسجتاولاقو ةياج تيجو ةباكنودعلا تيك

 اولاقو- 2 6 "ولاهو: هله اهريطتو ةقال او را ا 1 0

 2 همدمد صووس

 حاكنل لاك ارمشلسفلا اهي رضاولاهو ف ردا اولاف اك بدع اولافو 8 ”اولافأك ٌةَسلَعدْلَع

 اًطةذاهطقذ ذو عرقلاك اهدَداهعمد اولاقو سامقا اره تولوة.الآ هنول وقيالوأب رمد ساسقلاو

 ىلعانايلء#فحهشتَول اولاقو ةنطَقاولاقاك ةقرساولاقو ةعضابملاب اب نمدوكتوحاك.:ااوهو

 بت دوصتمىلادءتنمل لعلك امأ آاو«حاكنلااوهواطفَداهطقذو م ةكعلاك هجر هنَجَر راولاف ونالت

 كلذو الوءثثوك ننمللو د وى دب ىذلا ىفانرك ذام ىلعهل_هفن كشاف
 و را

 رهو تى ايوه ايوكس تكسو سااجوهوا سول س راو دءافووادوهفدعقو

2 
 ل لود ل ودنا لاعت ىعد ودة تاس و باهذا 1 و 00 وان انوه د بعدو تدان“

 ص 0 نادين و ا لب ءدىفا اهدقو 20 راو 7 3 كانو راك ايفل هذلاو

 لسبلا ع انسي نكَس كاوف كلذو لوعف ىلعلو' ال ارداصم ضع اواحاك لذ ىلع

 هو دروسه مم 0 2-52

 اذه نموواعج اها من أقعد اف هوقو دراسه ةدومار رز :رعوأرهأدهي

 بانلااذه ” لعلام ال اوهو الع لع ةلزئئ مولع امل ثملاولاوو درد (ينينخ وبايلا

 لعفنأال فران هوه ثم مهضعب لافو ادوعقد عقب دعق اولا ا تما

 لعفلاءايناك ذا جلا اولاتأكو لعل ااولاخاك كما اولاقو ىذعتناللعفاذ ءنأاك ىذتءبال
0 

 العف لسعفاولاقاك اَعَسفَوَسفاولاو لما اولاكاك انك ندع ن < برءااضءبلاقو ادد>او

 ةهصس 93 ع < 5 مدس سد

 ا «لي كتوم ىهاف اوتو اوك هانا 5 هرمساف ةرسساولاف ار اًذلح فخ اولاك و
 - را

 دراحلا لثمو ب نعت راغا ١ اديزتدبت اولاف أك اناغ كسا ىف ذ ول هنكلو .-فتَحَدو

 3 اكمل هد كهَضو اعلْسهْلََبَع اولافو 0 ىو ات صن ناجل 1

 لوو لات لعءاماك لاعف ىلعهضعبءاجدقو ١ | 3 دولاتا6 اح اولاقو فاحلاااولاق

 ه3 نئاطعلا ايلا“ در هن ال كالحأو ازرع رمو اًناظع سطعر ساعت 0

 5 رعاولاوو امههاشأونآ ادام-هوداهشلاو زاحملاك لعج ءادلادب رثى>نوكنالءامش الا

 ا ةياصولاوةلاكولاامأو ةنسحةرادقبوثلا ترمصاولا اكو ةباكشلا الاغا 2 أف ةرانعرادلا

 ةرامالاو ةفال_كناه_لعو ىسلاب مايقلا نهامعمن "ال ةالولاب نم اسعأت نهوتو هناردلاو

 ' ةباكنلاو



 و و طلاددرأ امناو او ةباسقلو لااا ماسلا ا

 ةءاكذلاو هلوق) ىذلا“ الاهل هح هن ”هتبالو ربخأاهغا ةياعشلا كاذكو 4 اة راسفا هيلتلاةحنملب أ

 ١ 00 تاو تا رأوا ركل الاقمار راولاتو ةتقرساولافاك ٌةنطقاولاو هموقب |

 هباوسملاو ىفارفسس
 بكتلاويكصتلا نم م جايهدن' الداثلا ىف فارصلاو < كلذو لاعفىلعماراخ ضعب نماهسعب باشا ||

 هن“ال عارقلاو بابها هإثمو لص 'الاوه اذنك لم'الااذه نال ةبالولانركذ ذامهسشاك /

 لائم ىلع نامزلاءاهتنا اودارأ نير داصم اراواحو سوعلا ولات عسسل اولا و كذب عب

 نايمه مب زنك او 0 يايا م ا
- 

 امقنتا هد قف ىذلا

 -ع ةرمسكع ةأر

 هما

 2 3 : 71 م شام 2 5
 رارفلاو<ت لام اولاعم ىلعدباو اذ هد اعمتدرادتامو هوو زملا كا دكو ةراعلاءا ا

 32 , اهلحربتححراذاحارم لاو ةدعابم هلك اذهو حاملا اورافتلاوسامّتلاودارّشلاو | ' '

 اووع ااولاقو ساسعشلاب هومش باشا اولاقو كذب بشحارشلاولاقفشحمتو
 نيرا

 5كففلل (تااو ةلوق 1
 قفقن) (تذلاو هلوق) ءالس للا اولاقو ساةااود ارمشلا اولاقأك طار دا اولاقو سرفلاّبّثنمِسّلاوَبومشلاو

 ىلءاس دأب قالا ةغللابتك ||
١ 
 تروي س رف لا بشلردصم دعاستو قرا ذهن العا خالق دقو رس ىاذهان لان ال نمردصم ءالدناو نا اردحاو || 1

 نسافر نكن لست ١ ين اعادت الا كات ىفاواخدي نأ مهمالكن مو داو انوع تم راقتاذاءامش الانواع برعلاو |

 روحو ميلعاكر دسم قلتلها بابلا اذ اذهل دف ّتّنلاوبوُدشلاوروُهُدلاوح كلذو هانبلا كذريغ / 2
 نمرد ط1 اهءاوديربملو باتشان ار مان ةهو مش ضاضععلا ارلاهو ١ َتفَطَف ف كملاو م

 ماطفال نو رادو نازل ماهلوق هنسن امش زاقتاست ادد هريطتو اممم |

 ءاتعمنوكناماذه لةمو ةيناعم تن راقت نيحدحا ولاثم ىلعاده ءاق ثا لاو ضاُعلاو

 ةماسكلاو لاس اوةياغتلاوةضارُملاو:راوُهلاذةمالهلاوحتتلال زو الا عيون

 0 هينانعمت 0 0 2 انهم 23
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 امالسعلاو طابا و لاف ل ىج هنانمسولاامأو دحاوى دن "لاذع ل

 مو

 000 ”ومهلو ةك العفن رك علا و لاعف ىلع نوكي و ”الفعاتكلار بالاس ءلاو 1

 ( أن يوييس - ؟8)



 اولافو هلوق)
 تالمملاو ثادعألا

 لاق (ملا اولخدأف

 نادم نى ىفاريسلا

 ْنَءح راحداشنالمملاو

 6 راك نالا_ءعقساسق

 لاو هنأ :ع نءرداصملا ضعد

 ىدنعزو دقو دمعسوأ

 ن "الباسل لعن وك تأ

 امهاعاتالمملاو ثادمحلا

 نع ةلداعام ةهح ىفذخأ

 هةر يي
 ةه> قود عوهو ناغورلا

 نال مهضعد لاقو لسملا

 سدا نالملاو تاديكلا

 امو ةديدد شةعزعزامهف

 ةعرعزه فذ ركحد

 كلذلف' ةرياد دم

 ما لا املا

 1 ا فرطاو ل او2 لاعقف ورا ىلعءاسدقو ولدا !ًةروصاييلعلاق هن اكدب تءسوا من ءاسسش الا

 ل 'ضارعلاو ٌطالعلاوهجولا ىلع طابخلا رن الا ىلعامهوعقو ًاف:ََمَفلاوردصملا نعي لّمااناو فتكا

 | دحاو لاشم ىلعتءام ىتارداصملا نمو مشكلا ىلع حاشكلاو بدلا ىلع بانملاو ىلا ىلع

 1 00| داق ال دسهام | وناْرَمَعلاوْناَرَمْدلا او تاو را كلو ةيىناعملا تم راقت نءخ

 01 هملعءاجاك ص املاء اوحن لاعفىل لعءاحدقو ا وم :راقهزازعهاو

 01 لا ات ا املا مهلك د-ةتوصلانأ البلا ارسل توصلا

 إ ىدعت,الدحاو لعفلاءانن ”الزدعلاو رفقلاو تكس انك رمتلاو ولا راحو دو <, تاو را

 | 1 را النانكتلا هامور ككردتو ةعزعزمل النا اذهلمو اذهىتعتالا

 الأ تادتسلاو نامهللا كلذ لثمو هلو كار طا اذه األ ناعما اوتار كلذلاهلاسشمو نوت

 قو اًِجَوهلقَبَحَوا اولاتو ناَلَعلاةلزئعوهاهنافهُرو وتو َرَللا درت نالت ادت لاو

 لاعتءاجاك توصلا فل. ئءاجاكو لام ع ءاجاك لبعق لع ءاخامسر ل ريع 1 مسي طر رواج

 تلك قير يسبلا د را قيادي لاو يحلو ريدهلاوف كاذو

 دشن أالا لءافلاىذدعتنمأء عى دعالو ابرضلا اذ دهالف نوال وكلامك اذ ربدهلاوهو

 لص "الا ىلعءاحد قف لعق ىلعهنم اجار دول ااولاق كر طشتاو عمل ااراتوا انت و

 اوهشثالوآاونار ودلاو نافوطلا كاذو تب راقت ءاشأ ىف نالعقلاءاؤاجدقو هماعموآسو

 م0001 !فان تلفئاسي اتابلكتلا تال ناّتَعلاو ناكقلااكرُمصتو نلقنداك ثان

 0000 ا اتوا لاودا دش اواو لا ا اولاهدقو

 1 ىأبالو ساسقب طيضتال ءاسش الا|مذهو «١ ضعب لعاهضعب ل دذقرداصملا نمان رك ذامنأك

 ارا ًاودهو ادهأ دهاولادا6 انوثو وامتو تتواولافو نط تمانع اذهن داك
 ا يدعم 59- م ا د ولا

 ش لبهصلاو لبذل اولافاك اسمح اولاقو ابحت بح بح وإثمو اماَط َبلَط اولاقاك اسكر

 اراقاك نا اريطلا اولاقو ةاحولاو ةمد1ّاو ةمآَشاو ةمّرر لاو دلَدَقلا لع توصلا نم“ مد ءاح دقو

 0 | تاصدلاو هان ينيدت ال تارتطلان دوش رطملانانقَئاولاهو تاور

 || تءاجاممو ثتارتلا فرصتك ةقرتمت لا قستوبارلااضدأ عي رلانامَقَتو درو أشر
 | و 1 90 20 0 54

 | تدهزودهنم يرافق اس عنو هاب واساب تل اوقىلاعما براق: لام ىلع» ردامم

 ادهز ٠
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 تدرس بأن نمتاغحاه الريان لعلام“ لارا قلل اذهدلج اغاقةداهّروادحَ ||

 كر مناك اماض أءاحو تكملااولان اك د- لا اولاقو تهذاولا اك ةزاولاتوتكرو |[

 وءوس*< ء ارك 2

 قد قنسو مجأو ها لطف فعالا واع عش لاقل ءاتنالاو ||

 قو ءدهد 0 4

 ضررا اني ع ضَرَعلاو درا اواحو َصرَءوهواَصَرَم رغ رخيص رَعو ُىسوواََتَس |

 يو سوسع <

2 

 و ءدمصد 1 - 7 5 -

 َ عناق اولاوتو ةداهر د هرب دهزاوإ )انا عانق عشب عم ةاولاقو وعوشواك ره كوي ىوعدلذو ||

 فان لس فلا 'لزتدض هنآودحاو لعسقلاءانبت“ ال ٌصرَئاولات اك عقود هاذاولف || ا

 اولاقو لَك ةوهو 01 لو نذ توهواّست نو نطو نبطي وهوا يناسب نط ب راقتتلا |

 نط ادوشو اًممط نيطن ْ طينيط |[

 كلذو (ج قاعملاب راقت 0و عجو لام ىلع ءاود الازم رم بام باءاذهإل ||

 مك ا صمم ذ:موم

 ص حو الا - عقم الاعب ل قو ها تا طبحوهو اطيح طبخ طمح |

 3و 7

 اولاف يع علا ضعب لاقو ميقتوهواَسمس مدي م ..اولاق و يح وه واضع نص ردعأ ْ

 وهون توحاولافو نر ااولاقاك مُهَسلا اولاقو سوه واوعرع 1 ْ
- 

1 

| 
 1 مدمس ١ 4 ١ د : و 8 :

 فعول سف اولامو مقسلااولاتاك نّرذاولاقو ءادالال سركيس 0
 هدد 0 1 ل ل ل رج للا طا ا 5 7 1[

 ىدريىدر ءايلا تان . مهل-مو لجووهو الاول حوت لجو ىعملا برو ردصملاو لعفلاءاثب 4 |
0 1 / 

 > د نكم

 امتا مم عىمتت هملق ىو جو وهو كو وج حواجب هدراوهو كل كولو وه ا

 .داؤخ لا لصودقءاده الانا لع فوشاورل نماك امءاحو هبلقباص البدل | ٠

 لوو قرفوهواك ا هنديىلاانرك ذامل صوت "| 1

 العفن ال لم ىعانوهّلعفاداخ اقرب وانو روفر دلو والحلو || ْ

 4 7 كر و بدح 1 ١ او تعدل اوقكلذ و لع 1 نول ةعمتتاك كانت هلأ |

 لدتا نسر سعقو قحأو وجودك وردك اولافو 3 - ولا نموث نما فامهو برأ |

 نولوةدو نال هك باب لعق ل خداكو رك اَنْ ف لعق لخداكبابلا اذهفلسخم

 0 ايهماوفذح مهنكلو هنمٌتُفرامهانعمامتا معز رفو هنقر ةةرذنأ لعاو « ُنَدخَاوشح

 لف م - اروهو محراولاهاك شاشودو هيَح هني شخ اولاقو ريخا, نودي ربامتاو اعنا |

 اواحو ناك أنام ىلع مسالا وردم انج نك او هانعكمانعمام ظفلك ظفلا اباوِمدع 1
 للا صسمضد و و.

 حرشب حرفؤرطن وهواولمب رطب رطب ورشا وهوا رمش ا اولاف نزع ذات |

 وهو هلوق)

 لاقت (نطبونيطب
 صعد لاق لمع ىو

 ىف هاسلا تديز انامصأ
 اذهلةرسسكلام ورا نيطت

 ريصمف لعفل ىنعيتانلا

 ل ميقسلاو ضي رملاةلزع
 هلوق) ها كلذ هيسشأ

 كابلا اذهىف لخد لعفأف

 ءاود'الابا,نأديرب (خلا
 وهف لعفب لف ىلع ىيح
 لعفأ هبف ل مسا اذأف لعف
 بانو هنا ريغ ىف لذددقف

 اذاف لعفأ ناول الاو لدا

 ىف ل ددقف لعف همف لخد

 ىللنا نمنشخأف هنانريغ
 اذا ناول الا نمرد-ك أو

 ردكو نشخامهيف لمتسا
 لعف امهلع لذددمف

 ايسابرب ع نم
 قاردس ها



 لخدو هلوق)
 نال_عن ىلع ل عفأ

 لوخدنأدب ر (جلا

 نال_ءف ىلعإ)مهفذأ

 لعفلاءان ىف امهعءاحال

 ةريثك عضاوم ف ردصملاو

 امصْغ ضغي بضغاهنم
 .روعلوةناك تاضغوهو

 دققر روعأوه و اروعروعد

 لعفلا ءانىف اعمحا
 نالسءفن الرد دملاو

 ءالعفو ءالعف هماسشسلا

 لتففا ثيوح

 ىفا ريبسم ها

 ١ ١ 0 امقذل دانس دو 5 لعفأثنوعَت ذا هيسشل و | ريشكر ددملاو لعفا ١ ءاش ىامهق راقب ب الفامويلع 1
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 ساس
 9 مك 0

 ا نارك المك اولا نالُدَحاولاقو : مسا

 اواعجو ماهسلا اولافاك طاشتلااولاو ني زحل اولاقاك امل شاوهو طف ,طشتاوافو ر 0 و

 ولع منقودو ان ولو دوهواكهسْل مسي كاران لبلاك ميقتلاو مالا

 اكرقاعاولاقو اهستمساولاف اك ارقعترهعاؤلاتو 4 هيك داو تعدت : ال ءاذلاك

 وهو لفت : لعق ىلعءاحدقو كَهسلا مَعلاو سَلاَدَص ف يهز اع طجاولاقو تك اهاولاق

 ْ 8 5ع صو <8-- ا ا هد ع ٍ ٍ 0 1 5
 | دارأاغإو عياووارأ جرا: جرا مملوف ثا جامع ال 0

 ومو 8 م در -

 1 ْ س+ًااولافو مكر يوت كادر نجت وهوا سحمي سموا هعواطسو عبرا لو -

 3 ١ لق لخداك ناله ىلع لفلم و ناصع َنالعف هازئمانهه لف راصو رحوأ ًااولاكاك

 د5

 3 أ ادحاوأ مش نود رب نامَهو آليوم بالو م فرص ءالامو فرص

 1 دعه ج ؟ هد م هس

 1 اهرب رعب قربو قلقودو اهاَقْوايَولَفو ساس سوشو امك م آس ساساولاو و "ا

 | لم الاًلَغْقلَع هلئمو جركالاو سلا لئماكر ربت هناك تيا دهاواعح قرتوهر
 ا ظ لعشي لعق ىلعءاب_ ثأاونبدقو هناكم نم ف دقدن ال ىبسان دار راو ةقخو

 ٍٍِ و«وم

 000 نة ان ل دلَعق
 دعب

 1 ْ ١ وا هركمءايشأ الاودهت ام زود با 7 79 ل 2 8 1

 ه8 م

 . || وهو مقساولافاكريسءوهورمًالارسسعاولاةدقو ءاود الا نمداوُامزةسجراصو 0 "الا
8-922 

 1 1 بوي برس ولاناكدكن اولاقو دكتوهوادكست دكشب دكناولاتو مس
 5 ريسعلا ىتعم نمي ر ا "ال علسوهو

 وياك ارا اياهم ناك اماعأ 4 هل عفو» ردصمو نال_عقتأ اذ هو

 ام طوخ كلذو لَمْفب لم لعلعفلا نوكت و للا رددملانوكتو تالعف ىلعءام- الا

 ناد صوهو ىدص ىَدصر د طوناشطعوهو 52 نحس اش 9007

 رح كيان 2 هى -- ا ب 3

 ترو ااهلىذأو سفنلا ىلعر ررضاههالاكسد رقنيمنعملان ال هماعسلا اولاعاك ةءامظلا اولافو

 ونص م 9 ساو اس ع ص مل 9 دص

 شوهو نه عوهو اهالي هاون 'رغوهؤ ار عت رغت
 1 لودتو لك الا ىلع صرخاو ثراه

 0 ضعبو ناَطوهو ىو وطي ىوطاولاقو حجو نمءانعم برها ذه عمو لت لوغناك هَ



 شالا

 ةريسك الإ امهنس سدلو ددحلا وى ل هف ولف ةنزن ال لعق ىلع هيشنمفى :وطلا لوقتي ب رعلا
 1 ء5

 ا اوريبك ناعْبسوهو اعيش عش عشار انرك ذام ىلع ىنحان كذامدضو لؤ'الا

 وهو اراكرا ريكو راولاف : ادحاو لعفلاءانبناك ثرح نما و ريكملاب: د ومش "نو ىوطلااو لقاك

 وهوُتأن مك كسل اولا نجا يف لفعل اراد كر داسنل اذه ىلعفلا اولهتدأ تار 7

 دقو 0 ولع _هلاءانبق افتاكرداصالا تةفتا شل طغاكردصملا فى" :كااولاكو ردصالى ردا

 و و و وص ص م

 اول افا و القس لفن لف ا بارون لا ارلات حير وَ ىكعاذه نمءوثماح

 «» رسكلابىأر» لعفلا اهولخدأ افتاعواولاقو 5 :ئانوهواعوت عشا عانو عاج »واو خوك عاجهلثمو لفاسوعو

 ) ملارداصملا هسه ىف

 ىرأ لف هنزوىرلا ىعلا

 اذهف لخدو (ر.كلاب أ
 هسقذرطع سلو ثانل ١ نشاطعو ثارغىنعم ىنعملا ناك ذا ناعم يلع موق لسدأأك لا ءف ىلع نإ شاطعو ثارغ عما ا 51

 لعفوهلوق.نأ ل ئاقلو | ل_ثمو ناعشةلزنعواعجمالتمالانمتاك ام ناركساولاةو اًركسو اركسركسد ركساؤلاقوا 0
 0 ء ( اولاقو ثركسو تحس نولو ةراكماعطل !نم تلم نولو قب مهن باطفتاونأمعزو َّك كنلئإدا 5و خلاب أ . 31-2 202 وو " 0 0

 رق 7 5 د ا هلى -2  ددرايو ووو 3| هءومد 2

 "ىلو ىكنؤرقو ىولأ ءاهيم تنال الآ ةلزغج كل ذاواعج يت رق ةمدج و نا رقحدقو ىصنهمحت و نافصتحدق |

 افوعو ايه, -ماه ملا نماشبأ ذر نان ا الل ءاق ىلءانهه

 نمل ناك انما يهومئاعو حئابجو عاج باسو ُبغاس تمولوقا ده لشمو ناش انام" 1

 قاري هنأ 5 درقاولاف مهعمسألو غلب ثيح ىلا اضر أيل تمناب رقلا و ”ةلتيانة فدانا اليد بالا. ج 3

 7 ل 1 8 1 20 سال

 مو لش د ريب ةسمرك وس 3 را 0 2 < 0

 ى :وه-ثوناو هش ل حراولافو نا "1 اولاقاكو راك ٌدمالو ريك بزرع
 ىلع ردمااناواختو عش ٌتِيعَمنووقبممنأ باظلناونأمعز زو َّق رَعلا ونا علا ةلزتعهن“ ال 3

 نارَساولاَم بابلااذسهريغق عفو ُنالعفءاحدقو تارتتو هورس اك تزحاولاقا هع 35
 مالك و 1 ُ 3 مدوص م7 ور 5 هدوم 21 1

 هدي ش لعق لخدا# لعافبابلااذهف لعنددقو لك تالكاولاتو لح ترو الواو

 مدانمهلوق كاذو عزوشو اعرف حرش عرف لعقاو مساك د طخاسوهواطضم ١ طش ططس

 يس لع < سة # هوومد

 اًشظع سطع سطعكه واع جايَصَع ُبَصْعَب ب اواو ىضَعو ناصعاولاََو ذامز لحارو 1

 ةلاصمخ وهبت ”ةائاولافو صمم نوكأ هفوح ف نوكب يضعان الامْسَعوهو

 ودا ةرارحهناال شسطعلاك هولعحئ 1 الكت وهو الكت لكش لكش اولاقو ةئامدتو

 نآذل لك اكو هو هفوج معدن ال كرو نانّرساولاقو نهي عياد سةهنم»

 هونسهناويصأ ءالب ناك لدناف كونان رحأمأو 2 ن ا



 ناكو هلوق)
 عطق ىلعادصه

 نأد ر (ملامدحو

 عطقأ انلوقنملءسفلا

 ا تمدح وهدب تعطقمذحأ رو

 ا تاكو (لوعفللءانبلاكىأ)

 ١ ةعوطقملوقينأ سايقلا

 اهينتلقناونا ولالا فرسكمل داكيال اذهفمادداو ماهذا وٌتاهّشاوحْن لاَعْفا ىلعدنم لعفلا ْ
 مذ-جو عطق هلعننأ

 لمعت ناو
 قارس هأ

 ةرفرفالا
 جمموم ه5

 3 0 لممىربع ىف اص لمنال ءانر هرحوب سوح ولون لعونإك اذهىلع :
 هم

 نم ناك اماَمأو 0 را اولاقو نك لاش كراس كا لا 2

 كلذو لص "الا لدا لم عش لعق ىلعءىبتاساف نع ىه ىلا واولاو ءامأ|تاّسب نم ادها||

 1 لاذ ثد اك نع الا مشد ىذلاوهو شطعلاك هولعح ى مع ىهو نام وهوة ماعل تدع ْ

 || ل_ءقىلعهو فو شطعلا ناك اك لعق ىلع لص "الا ىف ثاك هن الةلعت ىلعردصملاباواحو تارتتلا ١

 . ||| لثمو ةكرملا نمصوع الات اكف لُعَفلا ف كلذاولعفام اهوتاّمأو ءاسزا اونكسأ مهنكل
 1 وشو كراج ”ىهو ناري” هوس راحخَتاوأقو هي سلا ودورات ترغئلذ ْ

 7 هيلع جرمام 0 تن" النا اركسلاك ىنعملا ف ١

 1 لقيم لع لفل نوكب وَلَمْكَأ لع ىدناهنافتاولأ الام 7 لعق ىلع نب ام باباه :

 ل وسو مص <

 درعلا مو ةمدأ مدأي مدأ كل اوقكلذو لب لعف ىلعلغفلاءاجامع رورك انلعف ىلعردصملا و ْ

 ه8# )ا وج مم هوو وعل س سوو ف هلع 565 د

 اولاقو ةبهك ب هكد بهكو هبه ب هه .بهقو ةبهش بوش بهشو ةمدأمدأ,مدألوةد نم

 - هود ودع ءود ه هورث هوب ود

 اولاقاك ًايصاخمأأا ولاهو 2 ةيدصاولا# و ةيهش بهشا بهشو ةمه5[تهكبت هك

 نوشي ممن ألعاو دع ةرخخ ااولاعاك ةسنلاولاقو ضايبلاىلابرعشُت ىذلارمعبلا سمع الاو سلا

 هم ءقاساو 7دوص س

 ٌراقصاو راض او قار زاوحن كاذو لو لع نع لاعف ان ىنغتسي دقو عم لعقو أ لعشي لعق ا

 ١ تع |
 ْ را 101 نت ارق اورج و رح اوس اودوساو داوساو صام ار راو ١

 داوسلاو ضاّلااولاقو وع اون كرا كا ناوهشن ةءوهصلا اولاقو كلذلص' الاوموفذك

 ندر عضو حابصلا ا ءاسلا ناالامهتزنعنانولامج الءال اوحامصلا اولا اك |

 ىعل ادحاو 0 ذاق ءانيردصم ىلعردصللل اواو درو وُتوَجاولاكل ف ىلع ناولأ الا ْ

 كا اولاف وفيصح كلذو لبعف ىلع هسنمئنءاج دقو ةفولاوةدرول مم ما نوللا
 م -

 لميَل هت لع لّمسفلا نوكيو ل صفأ لع تيدفو ةرضٌا ىلا اوس فيسصلاو مسبق اوهوأ|

 دك اوبر اولاقاك كاداولعفف ءادلاو أ بيعلانأال اسعوأ ءادثاك امكالذو لوريم
 سمان 98-هم سا ص

 يحض هاوس سود داودو اردد دأو ار اوعو ابوءدوعي روع مهلوقكلذو ا

 سم 9- ةصصص اس 7 درس 7 - دهس

 ىلعادهن "اكو ُعطْفاومَدْجَأ ل حراولاو علتاودماةَسس علو يح ًاوهواتمح نيك ْ

 0| هديت مذحو هديّسعطقكاذكف هنمع تشو رشأو يشن ولوقناك هي ملكنا /ناومذعسو َعطق



00 
 ىلا 7 0 5206 0 ه2 ١ أ

 لاقيو عضوأل ةعاصلاو ةعلصلاو ةمذّكساوةم ذُخساو ةعطَقلاو ةعطُملا عْطَقلا عضول لاقي دقو

 0 0-2 2 اك 5 و ع 91 ُط 0 20 5

 ندا اولاقاكدوحأو سلمأو ىلخ ا اولادو ءاكساولاو مءانذأوتذآ اولاتو نوهركمام لعفأ

 ءاص ص ةطداد م

 اًواك ل هاو دك ارا 2 : اش اولاق كبيشي ناش اولاقو ادم_صامصت 7-5 1 ا

 هام ) سور ورع

 9 دس

 نوئٌداوهو 1 والو لو :يلوناواتأك حوف وهو

 ل نع لاق م اا نا اماَمأ نات الا توكف ا الاصل فاضي تاناذه جا
 < 99 5م ص 9

 سل و ووء 28

 مف ٍ اًماسو مهضعب لاقو ةماسو سوت مو د ةلاعق ىلعءانباك د ةلوعف ىلعانمف هدو ل

 كلذدو لعق ىلعءامم *الاع كت و ِ احن دكفاذ لممو فاق و م الاق اك ثنو

 و - 11 - و ع 0

 أر وملوك لق ىلعهونبق نسحاولاقو ميمدو يقسو لبو مسوو 3 أ

 [ة هر كار رك ةلدقلاو ميو طار 00 ٍ
 ة5 < ءع

 اولاخ مل رمسغملا عل ٌدعَتسال لف اذهنأأك كريخملا كادعبال لتفاذهنأ ال 2 0-0 | ِْ

 اولا كر ضناولاقو ىنعملا ف هوكوهامءان 0 ساو اكريضتاولاتو ست اولاتاك ريان ||

 ام ةراضألااولاو مدا امض اووهناو 6 د اولاقو طسو 1 نكسماذ هنأالإ ندع | ا

 تطال ةماسولا الان

 الاقو ميسوم ميقات اند لل عونا سوال دبل ا
 نعل ا!ىلّدمو ةطوسو هل م 1 تاولاقو طامقل و ظل ر

 مح ووم 0

 م و هد مدد ع4 ) هم )دود ا م ا هي و وسارع

 ا مركناوهو ءاموخو مرح أو ءاصسرو حسرأ مهلوقو هو هدضءانب ىلءهياؤاش هس لجر وءابتسأ سها

 || ةبقُرلا مدظعلا باغ الاوٌرْرأو بلغ اولاقو مّضهلاوهوءامذَهو صه مهضعيلافاك
 : 0 ل / 3 8 1 1 هث و 1

 || ىلع ءاجاك ل عفأ ىلعوكلا اذ مياؤ اش نيفتكلا ىلع ل هاكلا عضو ةوهوةرب زلاممظعلارتر الاو

 | نآرعاو ب ةد وهصلااولافاك ةنوشكت اولاقوت رولا مقل ا

 ْ وهو لع لاما اولافو لجأ :رجت لعفلا او ردصملافى رك ىه و ءالعف ة ةفصلفألك ثن

 ْ دش .ءدلا ىفاولاعاك لسلسمأن ل لعلام ىلءهباومحت نا دام

 ظ دو اولاق كر رس اولاقو ىلا ناشب وكر هام عرفا ,.انعكانعما هان لع مالا ْ ١

 ناكو ليزا را ْ انو وم ءاولاقو - 0 2000 0 د "ل كا أ اولاق و هيلع : ره.شال ىذلل

 ليعلم ل وكيت !هددح ١

 امتاو (حرفكعأ) المم ١

 لعلام هن ويس كح ْ

 وهف سد بتاشادهل مو إ مهصعب و ةحابق مش ” مت كلوق كاذو م ًالاعَف ردصلا نوكي ولفت علف

 اماه نأ ى نمي ةمَدَ 3
رجلاثم ىلع هباوم# لف ريكا

أر ديدات و عاصمو ءى
 / .٠ نمل علا ان

 يقوم ةدنسق عا زيبرا ل ىهيدءاهب وهب ع هاواو © رقك جيمس | ا

 او لذ هلوق)

 (ملا لعلام ىلعدي
 ىلعفأ تاننأدب 7

 ْن ”نأ هلق بان سدل

 برضكى أ ) لعذر لعف ىلع ْ

 ليمأ نأ كلذو (برضد

 سامقلاب كا ذ سدلو بدشأ
 هب ومدسربس ع كح د-ةو

 وهف ال_ملمع لسم

 دحاولاف اك لمأ

 ديجأوهف دسح

 قارسس ها



 افورغمال

 جدت تنتسسشلا نالل

 الا س10 75-237 5032207 م7 اب هلم ل سل ب دك ل طا دس و دك و يدل دف و يصح جا دج جا مت فل وصبم سا كو طيسل» 2 دو 2 هما و دع اش 2 جس 5-2 2-2-1

 1 -ِ 2 ص ادع د 1 لاما سو 23د

 ف.صخااولاقأك عسنساولا# و نوللاكه مفلس ناك ذا اذ_هىفلءفأ اولخدأت عَنْ اولاقو
 0 0 0 هه ل ضارب ١ ع مع ماع ل ه2

 ا 1 هرهطاولاع و ”ميص وح ا صْمصك فرطن وةقاظن كك ١ ولاف وو لعفدا ىلع وولد أ

 و | 1 ى هك ىو- 1 ا 3 رك < 9 0 عدو - 0

 م ةأرملاترهط اولاقو ممهسو لدن أ ليذنو عمس لوقت ليذه لاف 1 امواّدكمْتكك رهاطو

 م ناكاؤو ا سلو 2كم تبل نان ىف اهوا شدا تئمطاولا
 همسي

 ةراْغَص ركسصو ليدتوشو ًلاتردتويظء وهو 2 ماظعاولاك | ذه نمو ةوهفريكلاو رّعصلا

 هه هد 8 7

 ربكلاو رّيصاا كلوق كلذو لف ىعردصملا ءى 2 دقو ميدقوهو هما دودو ريغ_صوهو

 نمو مهوب د ومو ف كاذو له ىلعم ءالا نوب دقو مدّضلاو ماظعلاو مدقلاو

 كد رعلا ةحوللاو ةموهلبا هلو قلو ا ةاوعق ى عرد صلاه ى هعدؤو اذه

 ْ الا نعمل ىفيظتلان 0 ةريثكلاو ا رثكلااولاتو ريثكو ره هداك ربك .ايلاقو

 ى رتالأ ميلا وهومكض قفاودقف يلا أك لبلكناسن 01 لاق, دقو ددعلا قاذهنأ

 كلدياذهف ءانملا ىف ميظعلا دضري ريثكلا ضنا وذقف ةريثكلا للعلا دضو ريغصلا مظعلادضنأ

 ظ علا فءوكومو عب اكءانملا ف لوطلاو رولا اور ر ضارب , وطااو هنأ ىلع

 ف "الا لعربك اولاكو ريبكو هو اريك ريكك تيتو ارا هج از 0

 0 ردا ريكَك ن ةرطنا 0 اراك يطب وهوة نط -.نطاواف و ل

 ةعاصنم ع ءاولافو فيعطوهو م الاف اذه نير ناو اا ْ راو

 اولاقف لوف ىلع دوني اك لاعق ىلع م مالا اويدقو يلوا نو عبتاولاقو عاصتوهو

 | ا ورا ومارد ة هكا ةراكولا اولاقو روقواولاتو تام

 اي ظيلغوهو الغ اما ل ًءاولاقو ريققلاو 0-2 رو فراطلا ١ اولافاك 3 درعلل

 نوكي دقو اهري غو ضرآلا نمةدشااوةءالصلل املا نأآلا ميظءوهو اهل مل ر مظعاولاك

 |١ لمار وذل َكلاَدْص فصلا نأاك رانا نانسي الل يبنو هلي زم ءاولاند ةموقإلاك

 5 ةءاوطحَوشيَفولا نانو لسا ا ولاد مارا
 ا ل

 مومضماذ- منأ الإ ةَدَتلا اولافأك. واوا ديعسو مودا ءبدعسي دعماولات اكىوقوهو

 0 يلو دوال عار نا“ ىطب و هوأطب وامن و عب هرييوهو رج بي عوساولافو لو الا

 ا مردصملا ف ءطنلا اولاقو دب رباموهرمأ ىلع ىوقأ مهدد أ نأ البام! اذهقامها لع اعاو

 ليقوهو القتل مت ماثمو .مكلا اولافاكع سلو دولا اولاهاك ةعربسلا اولاتو نيااولاق
 ةمسسلل حبيش بس سس سس با سا ص اس سس سال سس

 اولاقو



00 

 (8؟ه)
 ص موس 2

 ْ رولر تاك إل هنوزس تح اولاقو ةعاص0ّلاه ككاو عرس لم نشكو هوة سك اولاقو ِ !

 ا طاغلاوهامنا ذك مهن 'ال عضوه ٌةبوغص ب ع_اولاكو لو سَوهَو لوس ليسا ولاا ْ 1 اي سس مو سو

 م5 اص اج حا

 | وهو ىتغ عب ىنعاولات ام ا را اولافو ما امو ةنوُراو ْ ا

 رد نم ع سا

 ْ اولاقاكر ٌدَفلااولاقو ٌفيعَّصوُر ريغ ساولاق اكرم قولو ريس كو هوأريسكر يسكم م اونافاك يع ا ّ

 ْ أودعتسا دوريا فاولوقنلاكر رقاق معهن فشلا الافرع اولاتو فل ظ 1

مو انهاذهو رج نعراسج اباونغتسا/ك رقما دما |
 0 فيع صل او ىودلاوديدَّتلا ن

 و اك

 2 رز ال هم لمولوم ركوشوامر را رشوهواةرش قرم (

 ا :رثكلا ل فكل خصوم سك واو ل موه دونه ١

 ارم ءاح هءلعو عقراولا 0 عيئواراط ةعقرلا ثم ةعضلاو : 1 ١

 زو 7" هس 0 9 5 صاع ص

 واير ذا وعدا لاذع 'اولاه اك هاما ىو ءنانوشو هدب نأ اوذغتساو 0

 رّسوهو ىءملا ف .| مودام تجول ياا اي ةساولاتو راض ٍ ١

 مةسدع سا

 قأاماو 1 اولاق اكءاقتلااولاكو عوضومرخ ”الاو عوف ص امهدحأ قو ديعسو واسوي قوةةاعس 1

 / طضتاولاتاك دشرلااولاتو دشاروادَتردَترردشراولاهو اناغنتساءاهلااوذذحفاذلأاولاسجا |
 سامع 7 ل هع

 ْ اولافو ءاق ثاااولاك مماشرلااولاقو ديعساولاف اكد شراولاتو طابلاو طخساراطخت طل ٍِ ا 1

 1 لكلا لوشب م عصعنو لاول دعس قش خفك لغضلاو واكل لعَيَلَك | ا ْ
 1 هدو: هين ريمأو هواة ياعرج ؟اولاقو ل ركملاك لكاالوق اوقب مهضعب و رع لّكلاو رمفلك 1

 ١ لثمو ةءالوامن ”الوممأ اولاق اكسو ىدود لك ةاولاقو ةيالولاك ةرامالاو ةعفراك ةرضالاو 7
 : ل دعلا هلك اذه لست حيا بقناو عبكلاو شاول داو يابا ان 0

 وسلا

 ظ لقعلان ا ودع مد  اولاق و ا مارس لعف و ءاحدقو هللعاق هلك اذه. نمل اوقتكنأى الأ 0

 92 9ع

 ٠ اولاهو انرك ذامفَّلعفءاحاكب ايلا اذهقلُءقءاف لَ وهدان لست لاو اذنمو وهف[ ||

 أ وهو هج لِمَا ةضفاولاو ٌفيَِصوهواْعَص َقْمَصاولاتاك ب ؛رظوهو انوفا آ
 ' لكك لء فلافل ل عاولاف و عاضتت او لعفلا ق عافترا اذهف دراحوهو ادد الاقأك لدا

 : ْ وهو اا ميسو يعاواعو زها تلا ولنا اع اولاقو ميك ردصل اولد

 ا و داو ميلا واتا دلو باباس اولا و معوهوألعر اول ةتنو لالالا 1

 عدد و و مص ل رب تاع و ساو سا
 : اولاهاك ةطاهلاو ةطاقلا اولاقو ةفقئوهواهمت هم قلو منوها مهمه ةاولقو 2 ظ ا

 (انل «ريع

 1 ا -

 دعس دعساولاوو َّى

 , و هلو_بق)

 ردقفاولاك مهعمسن
 ديع_بوأ لاك 26

 رسل وهذ رعتفا مواوق 1

 تأ.ل ديد_ثوهف دّدشاو
 لعفلا اذه لك ريقق

 لوعمسا ل لعف ىلع ىف

 فعض لوق:انر ةفوهو

 تلعفىل_ع تددٌدو

 دة_شاورقتفاب اونغتساو

 رامجاب اونغتسا6 كلذ نع

 ناول الان ال رج نع
 اك اريثك لعفا بيف لمتس
 بسسهكو مدأب مدأ اولاق
 تهل بهسشو بهكي

 اواوع /وكلذ هدشأامو

 هنع اونعتسا رج

 ها زاجاب



 مو هلوسق)
 ل لوناولاد م_هعمسن

 كونأ نأ ديرب (لا

 اعاو لوا نع نحل
 م/ناكناو كلون ىلع ءاح

 ا رقف لمتسيإلاك لمتس
 | اولافأ5 هيفاولوش لو هلوقو)
 مديري (فرطورثسك ىف

 اولاف اك تالقاولو_

 الاقثنساترثك

 قارس هأ

 0 نكت رمامدأ الق يلوهو قاس آى قملاولات و ماعاولاكهقانثولو قدم هانعمسوةنامللا

 1 1 هنقفاولا# يك قفراولاتو ملحوعو ا قيفروهوا فر ودرب راولاتو 2 ا

 1 اصاولاتو كارر ولا عت ا ضي اهالاقنو 0 م اوقات وأسوان انصح

 ١ ا ةقاحب قد مهاوقك عب .ةروةعاقر عتراولاقد مهقواوتموقمولوفك ُفَِسووتََمْكَْي ٠

 1 ا قرخاوانرح قرخاولافو غلآ اوناخاك جس اولاقو نيد اولاقأك ى“ اواو ئدلا ف لمع ال ظ

 ١ | ماك وت نولوقيم#هعمسنلو لوم اواو اون ًاوذك اولا اولادو ناو ًااولافو |

 0 ' نم فيعدضتانمناك امنأل-ءاو ُدكنأو دكسنا اولاقاك اعمحافَو قحاولاتو رفقاؤلوقب |

 آلآ بلا نواقتا د دتو بتال لتقو تا هنن توكيداعيالهناقأ ءا دش الا هذه |

 ا كامن ةاوبردتسصملاو مسالاق لس 1 دوال لدي كاوقوعو كلذرءتغيل اوداحاعمت+ا ]

 ١ اولاقو عن ثك ص تاولاو لحلاو ل كلاما اولامو سلكت ط تان ىلعع ى ملمغاوأ|

 1 قراك لمة نأ رتالأ ةمدلا نم هم-_ماع فخ أ ةرشكلانأ ال ٌكالْذو َتْلماولادا تحت ْ

 25 تنص اواو اهفرتعفرك اًنْضَتْدَس اولا و رثك أوواؤلا نمخ أءاملاو لسع 0 1

 1 اًدسَع فقع ىذلا نأ ىرتالأ لة نع 0 "د سدلو ةماق ست مسك نان ْ

 1 1 | اولوقرمو فعل ,ةاولاقو بيلا اوةيامّللاو تل اولاتو بل َبلاولاقو ةاَميفتعال ادنكو ْ

 ا ظ نمبر علان من سذ ذومعزو فيفعو قع تعي عوار اقرطو دك ىفا اولا ايلا ْ

 ا ٠ كيك ذامفلقثتست ةمضلاءذ- هنأال اذ_هلقانغعاو فرط رطاوافع تلكَ كلوش ظ

 . || ةثالئىلع كرخملا لاتعّتام لك 00 4 لريخملا كاَدَعَت ل مفْلك ْمعباياذه

 لفي عفو لشي لَو لع «لعف ىلعةيذأ ا
 2 لدهن لقو ب رتب رض خذوه كاذو

 ا ْ

 ١ ظ اانلما كرب نكد ودع دعقو ساك ساحو ف كاذو لادم, الاتعف وكنت 02 : الادذهو '

ش لمت ل لعف كاذو كاذعت, انهدمف هكرتشم ال عم ار رمد ادعت الأ
 0 ْ مالكلا قى 9م را عرو

)5( 

 ةيضاص حا

 1 ا ريسصاولاقاك ىَدْدكَقَّدَحاولام معلا التاق اولانو ةماهقلاو مهلا زن و هفلغنو

 م5 83ووس ع9 سد 72وم ه9 95و »ه م

 5م سب

 1 ْ فزااولاناك لةعلااولافو ٌرحاءوهوَاَر 35 0 ٌركاولاتاكلفاعوهو أل عمم َلءعاولاَو
 و 7 0

 0 :؛ هني رو نيرو هوازن راولاقو لعاغلا نبال لمدن 3 ارك رغدان هولخدأ

 و سو دست

 1 1 ْ الانز نقتلاو 0 0 ىهواشحت تدع تاضخ هوان كلا دق دأ ارأل اولاقو

 تت 2 ره مل عمو
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 نيس و لاَدعتالامو كادعتام ةثالثىف عينت سرالاو# الاثورضف اندعتم هلع ودا َّ

 يذعت الام هو ىذدعتب راماهيف نك ةشب 3 الث لعل ضو لع لح وه واىد عشب 0 تع

 سوص بلاش وسوم 0 2 0 25و # هد

 لعفو لعفو لعف كلذو هش ار الد ىلع لعفو مقليو 5 وُيِرَح د و2 لع ولعفن لعق ْ 0

 املهتلع-اكىدعتالالر  الاو هربغو ىّذدعتملاامهيف لرتشمنالز' الاو تكسو لو 0

 يلا ل اك فرحأ ىف لهب لعل هفاونبدقو |هبار عفو تيسىتعتيإل | ّ

 ١" هصصت الا راو ما /

 مع م 2 سد سل وسن 5 وب سعب بسج ٌكلذو سس كلا اولعفكلذكيف 1

 س 5ص عم

 7-0 ىلاشارمضعلا فناكن منسي لَو د لوب 1 نم ب زعلا نماتعم# | +

 #صعا ع هر 259 و دس ودمه« د 0

 قرولا مهنب وج نصغلا م 0 د ٍمدَقْن هدول نم كم صغ حج وعاو ل لاقو 1

 القئاوححراصف عضو د ع فينش "الا موك ١ قدزرفلالاقو ا

 ا 0
1 
 كلذ ىلع هوب نفر ىف لْعش لعق مالكلا ىفءاجدقو سقأوهو د_.>لاعف ”الاءذ_هىف خفا و

 قيل تدل ةوذلا اولخدأف لق ىفاولاه اك لعق ىف لعشباولاك دو ملأ اللعب ب ىلع لقا ةاوْساك

 وم هو 0 وو در 0
 تبرعلا ض عن لاف دقو سقأ توفي ب مو لدغ لصفو تو توطيد لعق 31 ١

 ةءد مد ع 57م

 اذهو ةمهذلا ليتالابنك ةراكلا لراكف لسعفأ تأهل لَدْمتَتهقلا فداك تدك

 وندعو

 كلذك لمع لعن كم كرس كسف هيد نمداش لصف بل ضف ن أك هيا : نمدأمشو وه ولسنا لوق | ا ا

 وود ةءدص ه5 7

 اوس لصفلاىبهتنغملا ل هعيَلعَقَ مفورا-اهذهو: لعْفي ل عفي تكرش 1
 ىرش هنرمسل مدىهدر هدء-ركاوقكلد دو: 2 تبا 36 اايرغلديقو رداصا |نمءاجحام بام اذهب 2 1 7-5 5 موو 7و <

 سدقلا ىرعال كريغي ا كا دعت ل عف لك ملعتا. ىف دشنآو *

 *« كلا! ارصعلا ف ناك نمنمتتبلدهو 1
 اذ._هتأالا فلاب لعفي ىلع.لسقتسمىددن لف ف لص الاو دكا عنب ىلع مين نملبقتتملااءاش هيفدعاشلا

 الخ نمىنعملاو زئاح ل سال ىلعاهلك اهف خقتلاو نسميب سم, و سني سدي و بسحب بسحمهلذمو اردانءاح ١ ١
 لهو ىوريو * ىلايلاللطلا ام احامضمعالأ + تييلاردصو م. فيكقةلاححالصوهمترصع ١

 بابلا ف دشن و, * ىصعو رصع لاقي و عني مذ مم ف عب معو لاقي نين ءانعيموإ نمت
 قرولا مني ىت>نصعلا ميننال #* مدقنمووح نمكنضغجوءاو :

 كاذب رضفج وعاو لب كاذ هبل ف اذاوهرقوهون صفا :ءاجل وعلل اومدقتاقركلان عنب هلوقهبفدهاشلا

 قدر رفا باماافدشنأو * ريكس ا و بامشلا ةرضن باهنلالثم

 الاقث اهكرايم ف عصتو 5 اتيءفايضأ الا عنتموكو ١

 زارع ال هيما ”الافيع هنمذت ىبهف يضلل متمرحت: الالياف صو د مدقتا كرس كتم كرو تتفللا

 فايضأ الا منتدارأو موك “الإ ارك دلاومانسل اةوطعلا ىهوبام وز مل ةيموككلاو فرضت نادم الحا امن

 بصنف ل عفلا ل صوأوراحلا فذ

0 

 2 جو سب عدو رعي صم دمام جس تروا لعبت



 مم
 3 ل يل هع -5وو ىو و - 1 2 م 7 0 ا

 ةنطعلاةانز_اامأف ايقملاو ىو دعمادعأوامدف هدتفأو ىوكسش تيكتشاو ىرت ددبرك ذو ١

 ىوعدق انكر ذأ مهللا ب رعلا ضع لاقو َتدعّداامو هذ ىوعدلا امأو تقف سلا ٠

 نكت لا نيش لاق د ع +اوىلاعتو هناحسلافو نيالا

 : ا اهاوعدو ا

 ىلع ءىكف قيع فلا امأو ب ريكلاءانري كلا اولاقو رداصملا قءاهلا لو خدك فا" الآ تلخدف

 ىارعلا نموت ناك ا مدي ربه_ثكلو امرهلوقدي 1 سلف ممر ممم ناك لوقت راهو |

 اًمرلانأم تلا كن يشمل اامآو ىّريلا كلذكو ادحاوامرلا نوكالو يلا ةرخكو

 اهيفهخوسروتلالدلاب هل عةرثك هبدا رياهتاف كبللامأو دار نمد ركالو كرا

 0 ىيلإلاو ئشلابمالكلاو لولا ةرخسك ىريحسملاو ىينقلا كا ذكو

 اهف همأنأ دادتماو
 يس )ل ) 5 < ع

 ارو هط ترهطت ا « تا ا ا نسا ايذم 2

 ال 70 ا اكو نامل تاسست لوم أوقد نمبر سعلا نما ةعمسو |عول را ا 1

 افلاختاجا. و َح رمل ينال األ فلذا اوُهتو سطل ادوقولاو رثسك ؟ دوقولاو

 ا اًعيشتعِبَس لوف ]وةنو هعمشل دامر ردقدا ريامناهعب اذه و هعيش باص مهأوق يعل ندد

 بيل ماعلا سيد رباغا 3 هلساو انسحاَط تممطو لغد رئاعا ٌسحافعست

 ريغ هعدقو اذه ”الءامردقىأ اذه هل موهواديدش 9 كا ك١ الملوقتو

 هل متباصأو ال المل وهمطباصأو امطْتْمَظو هن د رد وق: فلات ا

 01 مف قر وررلات 7 ار ته كارلو ةليكلا كاذكو هدفا هصرخامو اصرخ هصرخ لوةتو ْ

 00 اسس |فبّلَحل ااولاف اك دحاوءان .ىلءهوعش ا

 هَ صه مود

 درطلالو <فلتنتءىيتما يف أذ هف ردصموهىذلا لعفلا نودب رب الح تملح نولوةدو ١

 ثكتلا ننس شل دنأتلا فل هيفو رداصملا نم: احام باف دشنأو د
 ١ 3 هءعد هرثك اهاوعدوتل او ب

 ىنديف ركدلا مع ىفىرك د لاو وجرل اى عم ىف ىحرلا اولاقانك ىوءد ىلع ءاعدلا ءانب «+بيفدهاذلا

 رخآو رعول_>لاوو كلذ««.شآاموةءلغااوةمح نا اون تنأتلاءاهى باك تنأتلافلآب ندامخملا

 اله ىوعدلاريمضرك د و طفالاو حام ا:رثكبضعصل اومهتاعدرخ 1ىأنالاعلابرهشد لا نأ مهاوءد

 ءاعدلا ىنعم ىلع



 ا
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 ظ :
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 ٠ نماوظدي رب هنكلوهل هفديرب الهبات لوقنو هل- ”عاودارأاذا 5 امني صاولاو ٠ ةرذلا |

  0ا قولخملاو ردصملانيباور ف قلن اولافو ردسملا ةنعالاو نعلب ىذ اهلا نعلاولاكو بلا

 ا اولاقو هيف ريتال ع رولر اف عب اند هي ىلع وصتلااذهفرعاف | ٠ هج
 ْ روهشملا اوكار اذ ةشسل ا هسا لدتلادب رالف 2 وذوهو 1 ا

 | لوعذل|ىلعردصملاءيض دقو وير هووحأف نعللاو بسلا 1

 ّْ 0 ريم دب رتاسناريم“ الامم ا , قواتلاد , رتامنا لكنا مهلوةكو- نولكدي رتامغا :

 ْ كالو ماغلاومئام ادب 10 ومو كوفذو ليلا و و ريمأالا | ٠

 ْ ىرصُيسللا اذ_هلوقتف ىرتظوفو عرضلافْنيللارسغت اذا فيةخيرصديرئامغا عر : 0

 1 اك لعاقلا ءاخ يشر نوديريامغا ىَّمر وهنولوةءاك اذهاولاةف م و رّصوأ| 1
 عسا ىلع فراس دو لوعفأ ام 1

 ا ع . اولافاك 0
 آى -و- 0-0 0 كل 2

 : هدي هفهو شاذ ءردل نو ]ما مكزوقكلذو ه را روحوةضِس و 0

 ْ هلثمو ة#لفقظلا نسَح كاوق كاذو 01 لعفلان مانرمضأ مين رتل عقلا هيف ىهنامباباذهؤو 0 ٠
 ْ نمهاءعوهىذلاب رضااو لّدقلا نمدياصأ ىذلا بصل رتامناوةمبلات سيول ٍ ١

 ١ وح كلذو ىعملا اذهاهيداربالةلعفلاع ىحدقو ةدعقلاو ةسللساوةبكر رلا اذهلّدمو ل | ٠
 ١ را الاوافكسا ىنعملا اذه ىرعشّتسا اولاقو هن ٌردلا ارادت ردا متلو هَدَلا

 عمستاولاف اك لّئااكراسصو رثك أ اذهنالاهرذوأو ها زارا عش رانك م ممالك ف (|

 ترق نافذا اذهريغ ف ىّدعمريحت نم موهمالكا زاك اهوار ا 0 1
 | لوقت ةدعلالوق اوعتو و اول درت هن 4 وهلوَقتو ٌىَدرعُمتاةفلادااَتت ْئَدعَم ْ 1

 ٍ 3 راو :دشلا لوقتاك انه. نمأسد . رالقسقلا نياق ونولو ب ةسققلاو ةعضل لوغنو ةلدقلا 1

 ِ لص "لا لع ةلعق ىلع ادنأ دي تدب لعفلا نمةدح اولا زل تدرأ اذاو دادترالاديرتتنأو دلو 1

 د22

 ا هنا طه الاقو ةمتآ شدت ذة دك تدعتكلدو ردك ىلعةر م.اواحاك :لكىلءاهباناجةرلا أ :

 : جردساوّءاطغإىطتااهأك مالكلا قى تسلا ردصملا ىلع بائسة احاوأ ةءاقل نمو 3

 لص الا نمت سلة دايز تفل أ د#ةذ كلذوكنو ناهّذلاو سوا تاقاذاف لعق لص الانأال | ٠

 ١ اواحاذأق ردصلا ف لعَفلا مهدنعولصألعف ىلع ءاحام ناكسف امهلاعفالامهو تو لاعُمسْسالاو 1 ْ لامفإلا نر ل-هق بابل هتدانزب امزالرداصملا نمبرضلا اذه سملو لعغلا فنكنلو ا

 ت2 د نيت



 اولاوو هلوسق)

 ءانخل او ءافدسللا

 رك ذديعسو أ لاق (

 ند صام ىل_عاد_هاشدل

 ادودعمو اروصقمرداصملا

 تاهزلا 2 لاعفلاو

 ءامعسأ نمهإ-ُدمو تامثلاو

 لاعفو لعءف نيلعافلا

 ع ءانكلاو اهط وهسو

 قى ىذلا ىنامحلا

 ددشسا ةرسلا

 د"
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 ١ ظ ليقاكدحاو هول .كاوذار اق 1 ازغاولاهو هلك ىلعدارز اطالاو للقةنايثا وحخو ةجاردتسا ا

 ا ا رسما ا

 ا : اولقدول ةيدالقو حاموهوا كوخ هاو زاغودو ورع رار ٌءولاطو راموهو الط هيلطي ا

 - | انأفهتيلئاولاهو ءكوملااولاقاك قل اولاقو اداقساه مس اولاهك ءاقل هي اولاقو لافوهو ْ

1 اولا و ىر م *””تاواداك لكن ١
ت املا اذ هقءاج دقو هتفشْسدوسآاذااأى 

 ا ًّ دصملا

 1 ْ كره قاردصم نوذمالل ةلانأ ؟"الكاذو ىدشر ءىف اذه نكو ىَدههَس دهاولاق لد ىلع ا فل _عافلا عجب وددس
 : نراقب وامام اوكف ىَررَ 0 لق هنلقاولاق 3 هنماضوع 8 11 1 نس صو 0 تا د ماااذ_ه

 راو لكسر دسملاق لدغ ا
 دو ةوذِجو ىدكسصو هونك راو

 ١ ا

 ل ارك نأ ىلعدرتم ادق لعف ىلع ترمسك اذان ىرتالأ ناو عدو لعفن الر دو ةنمو /

 ماذا هنأ ىرثالأ راع 2 ايدي دملاز 1 ةلعف ف ةلعف كاذكو البلا تدعو نعلا ْ لعفلاف لاعؤو لعف ىلع
 0 لا :

:1 
 ' اذ مومشمان_«لؤأوروكساذهلوأن ألا هبحاصف راب :راسماتل|ءاميتمدحلاو لك || بلسلاو تاللاوحم

 ار شم ترعلا نمو هبحاص ىلءاموتمدحاو لك لسد ءامش ذل اهانه تن ذاك ا

 3 ِء 0 2 1 3 <, 5 - و 5و هم َ هو ع
 . ديو ىسكواشر لوقت برعل ارك ًاواشر لص ا ا ل ا

 : اولاقو هللا !ءاشن ا لمقتستامفهارتسو ءايشأب تنك لتعمل سر هتيضرو ىَرْش هدر اولاقو ا هرخ | لل-_ءقفال الا تاش

 0 هنا اص 5 وادع هد وو 7 ودم ع يد وو روم مص

 ىَطسو ابو ىو اعود أو دودي لنمو ا 'تدتواحور تجب رك جرتاولات اك او ا ا

 اياسا 04 ام ا 5 3

 ىَضقواوُمثاَنومامودَس انيوءام ب ىعاولاوو اولا ونادو تاعوهو ضم ضن :

 دقومنأ عمةضلا عمتاواولاو ةرمدكلا عمتآ ايلا هازكاجج ىف لاعملارتك/ انغاو د ءاضقى ضقت 1

 1 تلك باح اولاق أك انوا اًديودسا اساولاهدقو 0 ءالربظتاذهفباهذلاو تال اولا :

 #2 ام صال ص ا

 ع كاوا ار ءادءوانويىرحاولاو اًندتلكلحو اة اما 0

 اغا "الح املا ويحس | انرط

 هر

 ير

 ١ 'ٍ واط ةطخو ةكهسو هلسمفاول افو ادامسا هلك لو ل- ”الا ىلعفناو م ةنسل تم داريغخ /

 وس هذ

 وو

 1 : هالطواب حدد ايكو 0 دو سستم :

 | يدم هر

 8دء د

 دود

 | كو( ع د

 خ ا :

 9ز5 م

 رو )وضم 7# هج مس سر

 ٠ ١ ا ىرحب اذه ىلعف اًضي لفن ماضوعانههانراصفقدلاو ىريس رست ير از فريف راولاقو

 اياك ثو كه » وه
 0 ح عرفو بشور اولافاك قوى وك رغموقارلات و مالهمةلالتعالاف رح ذا لعل

 هد ا  ةودسص

 0 لحب لم ىويوهو هيو يي اود لاَسلاودابعلاو سالثسا اولاخا5هاةلساو ءاَعس اولا



١ 
 | ى

 |١ فب ؛ رسنوهؤأ را مر يرسوهو 0 قرساولافو لجو هول |
 ِ و ا

 اكءادسلا اولاهتو يول ارانسل لمسار ىذيوهو ءاذب موداس ياواد |

 ]| همم

 : تف طاولاذاكو هدوهو ءاهدلوشو َتيَقَش لو فتاك تذبل وق, برعلا ضعبو الاول

 مص 9

 رقاعور مع ظفللا فلو لقاعاولا تاك اداولافو اتيان عن ولفو برنو 5
 مم سعس

 بي الا ىهتاولاق و لقاءوْلدَ ءاولاق مادو وهدتاه داولاقو

 | اعيبهتع لوقت م تاندع نيف او ءاملا ىتلاواولاو ءاملا تاس نمانرك ذم ءرباطت باب ادعو
 5وو ”يوم

 ظ هوو سهم ساولافو براضوهوار 2 هرمضاولاقاك عئانو لئاكو هعبسأو هليك انفال انف اليك هنلكو 1

 1ْ ةدايع هندعو ةرانذ هترزاولافو 1 :اهوهو ال كفل كي ل-ةقاولافاك لث اهو قئاسوهو الو

 ا اولاك دقو تاّمّشلاو تاوالا ةسبهاركا ذهدلااورفف لولا اودارأ مسمن 0 ايحتكَحو 1

 ْ قئاموهواكوَح هفاانأف « شق اولاقو ةراعزادلات رج يظتوهفةدابعمديعانهعم|

 ْ لعفلا ىف هقفاو هن "الو ردم ل راسا مفالوهواسمآ سم انام ةلزنعمواعج ا ١

0 00 
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 تاخدف هلوق)

 اكتاعف ىلع
 (اهيلع تلعف ل-تدت

 لعفلا لة:ىف املا نأدءرب

 اوامّدسا دقو تاعف أ هرعمغتو

 تحي فك تاعف 8

 ءاعدلا فبابلاو تعرفو

 ءىثلاىلاةمسنلاو ةممسنلاو

 هملعاولعدأدقو تلعف

 ةفدسأ اولاقَف تاعفأ

 هل توعد ىيدسعم ىف

 ةمرلاوذ لاه امقسلا
 نيتبلا تفقو

 قاريسل ١ هداف



 هل ةموهلوق)

 انمع كب هللا مين

 لاق (جلادقلا منأو

 اموقنالاقبو قارعسلا

 نوهرك اوذاك :ايفغلا نم

 ىهو ةطفلا هده لا_عمسأ

 هال انمعْدلب هللا مست
 لح وز عهللا ف لمةسال

 لوعب نأ لئاقاو هللا عن

 ىدعتلا ةْرْخعُلب قءاملا
 بهذ لوق:كنُأ ىر الأ

 امهانعمو هسهذأ وهيهللا

 رص كلذ لثمو هلوقو) دح او

 لاق (ملااريصت ناك امو

 اذاريسب وهفل-جرلارصب
 هرمصن دوح ونعتريخأ

 عوقو ىتعم ىلعال هتدصو

 لاقبدق هنال هتمن ٌورلا

 20و هيليع ص ناوبصا
 تاقاذاف هرصن ةمصل ا ست
 عرق هر حارما

 ىدلا ىلع هت ور

 قاريكسس ها
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2 مءالآو طب رافَسمَ 1 َتْدَمسأ مولوقاذهل مو هسا راسك نأ هكر
 ١ اذهل ثمو تم 

 0 هذنهد. لعفتنأَو ةكلادوىأ عطقأو لارأو 0 ا ل

1 
 | تدرضو تالق تلك ه.تةقوآ دقن أت ري_ثأ اذافهموات نأ ل - لا قس ك ءاستسش الا 010

2 

 1 ْ هلال لوقت هنا اامأف هك هقح هددْضَق و ةمد ,رساعأ هتدجاولاق زا كلذ ءايشأ و ا و

 1 ١ كلذيو عطقلا كسا لاخلا مطْقأ نك ادوم هتنيقسا كنأد رئاسعاف قدما هسم

 || 6 َتارآاولاو هسيفدتنتس اكاذكف هريسغو ل -ةنلا كل سناك نسجل سا هناَتنبتسا

 | ١ لل لوتف ىاراقآو مالي ن أي كساىأ ملأ اولافاك ةسببر بحاصراصىأ مَن اوف
 2986 رملات كيك لذ لثمو هيفهتاعتساو عطقلا هلا تاصوأىأ لاعلا لكلوك ضر

 ْ ١ ب رار امالك ل اك كلوقك مالك تدع و را و ل لا ىو

 ا توله وه لع تمص لوف ةئرسسعامأ لسفملاو رس را سما فطُغْلا 7

 3 لش كلن ةمعزا تفتح ني-تغالانأآلا دح اوامهيف عملا تعم 0 ل

8 8 -> 

 ىلع ئذلاءى م دقدهنأاك ُتْلعْفَ ىلع هنوندف فل“ الاهسبف موق وك و ُتْلَعَف ىلع موق هنعىعق

 م ]ا 1 و و 0 ردقمأو ا م عسملا< لك ةكلذو هرين غل متسال بلع

 اا ل رات دااولاتاك ركم اولاقف ركب "كو ركنا عم اهولتسدأف 1

 ' || لكشأ اولافاكو رك كرك أو .ضصاولا تاك فنداووشلو ةئاللانموهو لف أ ىلع

 1 اانرفلو انردنأو انهسمأو مل و يك اذ فالكل ل ءلرعأ

 2 2 ىلا 2و ١ ل كا طاب 1 : 4 3 0 5 5 اي

 نومهكهدرو كب هللامعتأو اممعكد هللا معن لا دلو ثامح الاف نوكتىتلا هداهم هوس

 ااا دك 2311 تح انآ تلفعاو الفاء رص ىأ تافعلوقتو ذتلرَأو ةاكم
 ود دو< و و<

 دقق تزال“ الل هئلفغا نعهتءبتأزكج اف هنعلفغتلقتئشن د || تاو هبلاَكَدفَع

 مه رص سا

 لفغك هبفطإو هريغ ف طأأو هيفاطا اذه لثمو هلاك فعَّتلسو ىذلا,تريخأ

 ٌتءقو ىذلاب راخأ اذاءرمصتأو يصب ناك أمو رع : كاذلثمو / "كاسل
 و 57-5 مس ا تماوص س

 تلت يلد ىكعدفقو 1 فك ل لت لخ معز محلا و م )ع مه و وهملع 4 و ل

 ا تراك كلت )عر آو هما ثّرَعو كلذو هوو العاق هيريصامقءاحاك نبكر تشم دح اوىنعمف

 5 52-5 9و5 7دتم رو دوك < 5-22 0 هد 5

 تلعأوتب دات لعن هنلعأ وه كعلم نيقرت رقم ' ام دقو تيس تدعمو ت كاشف و

 | م هدد 9 هع و وهو

 0 داود رح برعلا ضعبو نال ءاتبوصنلاو هدنل تندم َدآ تدد



 ممل
5-5 

 9 2 و 4 و 5 ع 2 م وم مك ا 3 1 ا 1 : و ومد و 56+

 هتملو و هيلعتبق ىأ هد صو اضن ص هتلع- ىأه:_-طصأ لوقتو تدعسأو تءعس رك 3

 هللا لخدأىأ كلم ماسف هش ارثك !لوقتو اهتفطتا مي ذقو هيدقاتلعح ىأ هدمعتدذق أ ءلثمو ها 2 5 1 ْ

 لح ار م 2ع : 2 < هء2 ع و 0 22 3

 اريثك اليلق لع نآفترثك اًمأو ريثكلاب تد- ىأ ترثك ألح رلا لوقتو كلما

 ل 4 و ل ل ملا ل لل 2 م
 ىنءمىفاض أت ربك آوتللهألوةنو تو أو تالقأ تاقل مشد ءاحاداو ترفكو تاإةكاذكو

 - | 07 1 2 0 ,5 دع 5ع ركام 0 طولا" د

 ءاسمو بص ني-- قترمءاداكلدو ارك ًاوانردم أ واشسمأوانكد كوقتو ترثتكوثالو

 1 3 1 ت0 -2 2 2-2 - ةه 5 6< ه6 -2-

 هاشت هاش هلدَمَو اردكمو ءاسمواحا مصدات 0 وةتفانردعمو انهموانحضصاّمأو ردو

 و : ا ا 0 هوو ء ا همو هه م5 9 © 3 هو 31 67 50

 ىرىأ ل_-رلا عسشدق هلو كادي رب ىأىوعب ونيح و ع. صش) ل عفت ىلع امو اناسإ :

 11 1 2 21 ا 0
 تالدرهطد ىرتسو لها و ركدك ني->- بأول الات هاو تامل ات دلغأ اولاقو هلل ءقوٌكاْذ

 قدزرفلا لاهو ادحاس رعناك تاوآلات ةاغأت لقناو هللاءاش نا تلعف تان ىف كال 0 ثا ا : 2
 ا 2 1 يع ل م 00 /

 را.نعننو رعاأتدنأىح 4 اهضقأواءاوأ قاغأ تازام

 هر هدو و -6ب 1 .-, 1 ْ ل ا يع 0 كي و ه5 0

 تلا او تاز نس ى ردباصد أ و رعوتأ ناكو ههامشأ وتد وحو تدح أ تدلغأ اوَسَماَغلممو

 0 ا ا 1 ١ 20 سا .ج 5 4 00 2 ّ ا 0

 ىقهسيؤحو نزح ةازيعانهادو دحاو ىءملاو هانمتساو تاسساو هنن آو سفن ىَدلان نأ لاعب و
8 

 موو عه ود[

 هنننو نسل تالعفا| ا ١

 اذافاهمعطقوا يرسك لوم: هج ُتْدعْفَأكاذىف دكرشتالْتَعَف ىلع ساعة لو دباداذه ف |
 و - و 5ةدء١ م 5 45 ءس 85 ١ء و هك تك 1 نا

 لبإو ريعبلا ثطلعمهلوق كلذ ىلءكإدنامتو هتقضو همعطقوهترسك تلق لما ةرثك ثدرأ
 ب 5 8 ١ ا 72 05ه وطي س1 وهاس 2 026 ع

 لظاولاوو هد سد ىف تاحارألا نر كسسأ هدو مهترسو همحرحو طواعمربعد وةطاغم 0 1 ١

 لبالا عاج ثدرأ اذا موق توماولاتو اهيفكلذرثك ؟ اذااهلك ود و عسسل اهسرغب || ىلإ 5 اقل 5 فوض 0 2 أ و 0

 3 2 : 5 2 4 2 رع 1 7 1 ٍ 1 ١

 ىففيفذكلا نأ ل_عاو 1 فدوطتلارثك ىأ فوطد و نالو ارم ىأ ل وحاولافو اهريغو |[ ٠

 5 32 1 5 1 236 ا ع ه 8 8 1

 نأاك ففتااذهىف لخديدقو ريثكلانيتاانههاهلاحداٌتلَعَةَنَأ الار ع هلك ئاحاذه ||
 - 5و , 0301 3 5م 0

 نم و و هذ < ه2وده2 هد 0 01 3
 راعني ورعانأت تأ ىتح ب اهقاغأواءاوأ فأ تازام قدزرفلالا ةحتاروأ|

 م« اه<2فًاوااوأقلغأت ازام د قدزرفلاتباذهدعدتنأو * |[:

 رثك الاو [َمةلغأو باو الات ةفلاقب ريثكتلا هدارامف تلعف ىلءتل عن أل و>دزاو> ىلع هءادهشتسم

 هريسقمب تيبلا ضدقو اهل عقاولا لهنا ارثكمق امج تاونالان"الاهتقاغوا هتف ٠

 اني

 مل عاو هلوق)

 ىف فيفغكلانا

 ىاريسلا لاق( وللا ذه

 دقف_..ةةلانأدب َر

 للا هندار كارو
 دش

 نأ كريثكلا ىل_ءدتالد

 عقيد قسؤا+او بوك رلا
 عسب و هريثكو لعفل |ليلقل

 ةسكر لا تاقاذاف هفودص

 لد( رسسكسأ ان ىأ) ةسلخل او

 تاقاذاو هلاحو هله ىلع

 ىأ)ة لاو ةسبكرلا

 ةددحأو ة سه ىلع لد (خفلاب

 ةرااهيدارب دق سول ببخلاو

 راضفةشموا اهدا ردو

 ةساحلاو ةسلللا صاصتخا
 فوو-طب صاص ست خاك

 راصو صاع ْئُشدل دو

 ضو لاو بوكر لا

 لوح ةزتم
 هأ كوطد و
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 تدفو هلوسف)

 هان نسعي مماثلا

 امنا ال تقف ل عافت

 ىعم صامل .هف لوأ

 ةدئازثناك ناو هل ءاف

 لاعتنالاك ةءواطلل

 فلأب تسداولا«فنالاو
 نوكسا اهاوخد لو

 كاذكو هلوقو) اهد_ءبام

 (حلاهنزىل-ع ءاحْئدلك

 لعفلان م 'ىئلكنأددرب

 ةعدرأ ىلع 1 كانا

 هلوأ فدا, تأز وج فرحأ
 وهو تلعفأ ال_خام ءاتلا

 أمو تالعفةسشأ ةثال#

 تحرحد كلو ةكدن ى-اأ
 فهرست لوقت تفهرسو

 كل اوةكتلعاق وج رحد و

 ىأ) تلعفو مياعتف ةتملاع
 ةيرسألا اوقك (ديدشتلاب

 لوهقنالو ريسكدشف

 مك انهتمؤأ

 قاريسلا نم ها

 0 ”#م)
 سم ه3 9-000

 ةصقمندءتانحدرك ذل لاق دقو راو | والا و

 2 7 هه

 هل هقاشمم> طهقوت لعق واذ هذ ركام الا انش لا عت لامو باو "الا مهل

 ةدةفاداهوانارا الأ

 دوس 0 هءاممدو هدسمد هه ا 1 ل :

 هن همست كإوةكلذو © لعد او لع عنا ىلعنوكي راو ل نا امو

 ود-< هسد ]و ساس اس م25 واو م2 ىبادمإ

 هتمعو ىوتشا لوقءمهضعد و ىوشناف هيو دورس اذ هنومسحو مطلقه مطح ومسك ا

 ة5 سى د

 ةوم572 سد 85 هد 65

 هكا[ ل ةتفاو لع فنا ةناعت ريطتو 0 ب 0 ءمقتاو مف

 تانلا اذهىف لعفتا نعىبغّشاا مترو كادر فو خرزة هس أو لتقف هاك اوك لءفف

 اة ا دو مل تن مال
 اونءّتسا م أ عد درطاق نولوقبالو درطناف تولوةيالو بهذف هتدر

 298- 0-1 وو عه <

 أ هساسشعو ريش كبف هيرسكو أ لعفتف هتلءقاذ_هريظنو هانعم قناك داورع-غ طفلدطفل ن ع

 طمهلوقكلذو لمت لف

 ف ب < ود ه6 ب الن ص سا

 هانعمن ال 11| تدضفو لرات 2 كر وانو كلذو لعافتف ل ءاققو ىدع م فهن د دعو ىسعَمف

 لوقت كاذك عراضإا ف ءاب ءاملا 4 ةق ىف لعق :ىعمهانعملوقد لاق لاعتفال اولاعفتالا ىتسعم

 لعَمْتا ىنعمةعواطأل ىب لاند وان , تناك ةموهذم نوكت الو ايلاف لوا لوا

 0 ا اس و لمت لانس عسر الا تان ىف كاذريطتو ٌلعَتفاو

 ود 6 د 622 -هامرص د هدد ه1 هاذ هد 95 مواد ١ طاع هدوء 95-3

 هبرسسكو خ ىلع رت ا غافم هدو رززدو سق:امأو ررعدعمق هير رعصو ددعمذ هيددعمو

 ع اه ع نص ء هو 5-5 62 < مم هو - اه رن جهد

 ىلعءاحأئ 0 كلذكو اور مهر ْر ا سدد ناقد ممتقم لاقت اكرع مك
 هدم

 ةعدر 1 تانيولب مهناف تع االَخام ندع ايار ه-الءذ هنز

 اولاكاذ ىلعو درو دوو َ ا ل 0 د ا
 ود لس 2 1 935م 00

 "110 2 12 فو ريل اذه تءاجامناو رو موو مو 5 صو راسل نوءد

 اضع هنا المسن )ناو ترو ىلع ردن و تعدو ىلع عديت أك مالكا فل متن ناو

 ا ل 0 د 0 نا و وود
 نحاولاف اذاف تاعفأب اهوكو تندح نعىغتسا كل ذكو عطقب ملين ىنسارجا رك

 تل اولاقاذاو لذرو لسفو نزح - اولاقاك لتلاو بون اهبف لعج نولوقي اهناف لكسو

 هلّتلعحو اريسق هٌتهو و هريس لاك اذاهنأاك نوح كاف لد اولاف مم كف

 لاقدقو كاادكارغ ىلعءاح تو نو :<تاقاذاف هيو ل نادك ريق

 ظ سايقلا ىلع هيماخ تدب مهضعب
 كيلا ريغ نم ناك دقف هُنلَعافتلقاذاكنأ لعا جب ىناعلل تلق فةدابزلا لود باباذهب



 ةفضلا
 8و

 ىزاعو «تمركو هئقرافو هشراضكاذلثمو هكءافتلقنيحهيلاكتمناك املثم ||
|| 882 

 لعفت نأ ٍلعاو د ًث رك درا لكل ا هنمداخو نمساخو كر ٍ ! ّ

 و و5 - اة د 2200

 ّى :.ءاشو همدخ أ ءةمصقم ىتمداخو أ هنز رعف قراع رد حب رك لام ىلع بابلا 0 ظ
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 ناك امآلا بايلا اذه ع نم ناك ام عسج كاذكو هسا أودت < هلهْسأ هم ٍْ

 هنال هل_هفآ ىلعألا نوكمال كاَذَناف دعءوتانن «.هناك امو تحبو كد لدعم اسلام ا

 ىنعران لوقتال نأ ىرالأ ادذهنوك ا ىفسدلو لع ىلعألا «ى مالو فاتال | ١

 م 1

 اونيمهتكلونيدتنا ل“ :عاجبدب تالت ىحتدقو كلذءايشأ وبل اهتع لاو ريق ||

 ترهاظو تر ررقاسو هنأ افاعو هسقاعو هان مهلوفكاذو ُثْلعفأ ىلعءو شاك لهفلا هيلع ْ ا

 لم ُتْفْعَصو ُتْفَعاَص كلذوحنو تلَمْمَأ لعءوشاك تان ل عهوس س00

 نيث|نماَنمَطاعتف اًمطعتو اًنيطاعتلوةنو < ةنقاعلاثم ىلع هباؤافس ُتهتثو ٌتنعان | 1
 22 اي

 دبرتتنأو ًآلانوك الف تالعاتامأو لسملارغكي نأدارأب ا او ”ك ازتسع انمطعتو

 بودطمىلا لعفلاىّدعس الو لوعمَمَف هم نوكنازوح الودع ْ

 هما اء ا هه 00 : : هدوم. 1 0 0 8 5 ا

 اناتاقتو انما ريو ام راضن كاوقكلذو <-2اعاق ىف ناكىذلا ىن-ءلان اطول انلعافت ىف أ ١

 اوت ابو اوو رطضاو اوهَراضت مهلوقٌكلذو داو ىنعمامهب ديرت انلعَتتا هكرمشت دقو ||
 ها ل ا لا كا نا يح 0

 ءاحاك ادهربغىلءتلعافن *ىح دقو اوعتلاو اوقالنو اوروتحاو اورواحتو اوا_هنقاو 1

-35 
 هقضاقتو هل تيءارتو كاذؤتيَراَمكوةَكلذو نس نم ل غفل! ب دي رتالاهوتو هتقاع ا 1

 تلفاَعَت كاَذْرم ملل لداخل دقو ابق |ىعأه م َتءطاعتو ا '

 أ
 (رحد ( ٌ 1 لاق تلمح ٌتَحراعَتو ترضع ُتيناعَتو ُتنماعتو || ١

 هص<

 « ررخ نم امو تراراساذَأ 2# 1

 اولاهأك تا ل كار تال لاقو انرك ذام لعد دو نمىلامو اوقف[ |

 ةتاصص سص 5 س6 ع 1

 تدعاذبو تاع اهردعبوا انسطعت |
١ 1 

 - الا م وو 32ه هم 21 و 5

 ارك هتصأىأ هتمركتساوادهح هتصأ ىأهند_كسال وقت متقن بابانعؤو |
24-0 2 « >5 2 

 اذه رع غىلع تاعفساو ىحدقو اممم هّمصأىأ هتئودتسأو (ًيظع هتصأىأ ها اد |[ ٍ

 5 0 وهب ا 1 ا هم 0 و :تيءاذت ءاساك قتلا أ



 دا ا
 5ة:-<وه 5 3 -ةعو

 لرب ىا شت ركسالوق اوقفت 94 و هلكثمو ىريخت نأ هيلاٌتبلطىأُت ريس اوتدهفتةسا

 8ةوءصد وده دسد
 هناكمقرقاولاقو هنو + كتف وهب مكي نؤلوقم دقو حرخ ىتحهبلا ثاطأ

 اذه ىن تلعفأ لع كلذ ىنءاك ادداو أشامهبنودب ربل حران نوفاك راو

 م 0 هدممد 8 دو ءدو

 كلذكو هتف َبلَطل اوم. هنافهفكساامأو هَقَحَسَلَط نوكدنافهَعَكَساامأو ٌتاعْشَتسا لع

 - م ةدءمو

 الكم ل نم لاذابلاطّمم ىو مو تَتْسا كاذكو لملاهملانلط ىأ َلعَسسا

 كلذو اذكه لام ىلا لاح نم لوصتلا ىف اولافو رقتساورف لثممناف هالعّسساو هيرقاََءامأو ءانأ
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 نومعالم-م ”الههش أ امفالو هف فذ طازوصال_فاهوحنو زعت ثد رعامأو اوضّوعت 1

 لؤ'الافءىبعد_ةو نتدصكماللاعضومف هيفامهامواولاوءايلاتاشبنم ؟ث :قايلاب ا

 ا ا.هردعتو ه ةشنو بر فاضي آف ذ- طار ودعالو هوحنو ذاو.كسالاو ذاوخالاوغ ََ

 تكئاشأنا اوه ااكواولا اوعاملا تاسنن ع نانيخ طيس ال ءَض هع ََ

 تْلعَف ف تاق كن اكرَح 1ءاشهمنتت ودئاوزلا نيف كتتنمردصلا هيفا كتابيا ذهل 1

 فصلا قوب اعلا بءألا فو راد ٌعلارد_هلا فكاوقكلذو لهفلاَترْثك نحْشْلْعَف 1

 اذ هنمئثسالو رابسُلاو لامتلاو لاوحتلا تالودسا قو دادرملا درا قو قافسمتلا |

 اًمأو , تلعف ىلع تاعف تناك اذه لعردسملا تس رثكتلاتدرأ نكلو قة ردسلا 1

 م هدا رااد_ةل ءاننلا اذهب هنكلو هدا زلا هلق لع فلا نمش ىلع سملف ناستلا |

 ءانلااو_هتف اذ نماهل ص ناكر لو لاضَمتلا بان نم سلو ةمالسثلا ندوغو نامعرلا تقل 1

 نود ربامغاو اقتل اهريسطتو تسب ستابتلاو ََت 20 كين وها ١

 ىارلا لاقو ناضل 1

 لم الاَكئاقلت نعرصتموملاف « هدعاوم قتله كلررخ تلم 1

 ةلكَو لائم ىلع هر نأ هباعرسكتبالىذلااهلمزاللاف يي ةعب رأالا تاني رداسم بانها 1
 0 قومهم سل

 ةلزلردهتا زازو ةحرحد هدحرسد وكن كلذو هعبر ”الا,ةثالثلا تان نم قمل أىدّلك كاذكو 1

 5 سا وو وداع صدد س 2223- |

 رخ ا ليقنوكت ىتاافل الا نماّصو عءاهلااوقلأ امغاو ةوحرهلوحر و لفوحهكقوحو |

 0 يل كالت فرح ا

 0 فل الا اوداز ل يق اوصقف لاقلقلاو ا

 ىارلاتلعننمردصملاريثكتتنفدشنأو * |[
 لمالا كئاقلت كر .دماومقأتنأ رح تاما 0 ١

 نوكت نأ ءانل اةداب زيةغلاملل تدن اذاردامصملا فدرطملاوءاقالا ىنعع وهو رسكلاب كالت هلوقفدهاشلا ا

 امهلاهشت ةرسكلاءابتأفاذتامسجناف نايتلاوءاقلتلا الا لاّمفتلاو بارضتل اومن ءاتلا تشب لاعفت ىلع |
 ىصقأم كريخ نمت لم ل وقب ريثكءامسالا فاذهو ةدالقلاوهو راصقتلاوحاسمتلاوحنر دام اريغءاممالا ١ | :؛

 تلمأاممر ثك أىتيطعاىأك ئاقلدنعهنمتلناعلمالا

 ة يني خت ثبت تع

 كلذو لوق)

 ردهلاف كلوق

 وأ لاق (حلاراد هلا

 هن ومس نأ مل_ءادمعس

 اريثكت لاعفتلا لسع

 لعفلل وه ىذااردسصلل

 ةازتع رادهتلاريصيف اللا

 ريكلا 0 كلو

 8 |و_ةةلزرن_ءناعلتل او

 ءارفلا ناكو ريكا بعالا

 نيف وكلا نمهريسغو

 ةلزاع لاعفتل انولعح

 اضوعفل' الاو:لمعفتلا
 فلأ نولي ءاملا نم
 ءاب ةلزغعدادرتلاو راركتلا

 لوسعلاو ديدرتو رب يكف

 ا را
 الو تاتانا نا

 تبمعلتلا لاقي

 قاريتش ها



 ةازتخ هلوق)

 (ملا تررع_ثفا

 نأدير قارسلا لاك

 هد امطلاو 7 رعشتلا

 نيردصع اسسلو ناسمعا
 دقاناك ناو نيلعفلا نيدهل

 ا ردصملا عضوم ىف ناعضوب

 ةننامط تننأهطالاقمف

 [مك هرب رعسشق تررعشقاو

 را سنا نامثلا ن١

 ناحكدناوتدآل

 ف عضو نا

 ها هعضص وه

 م 130 1111 تا . ةقتتت7 1:7" 11172137-28117 2-7 1227 17-70 3313151--:1910خ:ستههةلاااةاه17خ

 ع

 2< ب د

 ا ل ل تس سا اف ل ل لال 00022 0

 ةراخلا

 وو

 لا كو ٌتاَعْفَتْس ارد صملاثم ىلع ءى <هردصم نافع رأ الا تان ةثالشلا

 ودم35 سد

 ان همم و2 ةم

 ثاملا نمتدن أةلزنع ةندن :اهطل انم

 هل )ودم يي” د س

 لوفتةزنملاءذميٌتْأعمو ل هعيجباذكو لادوات ثق

 2 هه ه-9 وم ودهم ص ,هيدوده<-

 كنف و ةدحا وةسبلقَتتماعت مهل اوقكِلد وكلذك لكَدتلاو ع و 1 همدور ”ا هَدلَع

 - مسا 2-25 هد و .٠ 3 000 ل 2

 ,ةدحاو هكر هعدب,لادلّدمو بايلا اذه عج زو كاذكو ادهروك كلذك

 صمود )2 تيوس

 كلدو ةلاعفت-.الاثم ىلع ع ىا هل اولا نافٌتْلعْفَسس الامم ىلعءافدئاو َناهّمَمِل امامأو

 ةرارعشفاٌتنرِمَتفاو ةماحترحا تمر كاوق

 0 اهلنفلنمةدازايف تسبوا 0 ءامس الاكقاقتسشباءاذه ب

 اع او انبرضمواسْحح اذه كاوق كاذو لعمل فلا عضوم نا للحق نم ناك امامأ

 كقدص و

 ]دب ريمان ىلاعتو رايت هللا لاقانر ضل ىأ برم مهرد فا[ ىف نإ كلوق كلذو لَعفَم

 0 ْ 8 و هما. ِ 9 هم او و هده

 || نكمك انههام مكمتلعافف لاعيفل الزنج لالغشلاو ٌتلعاف ف ةلعافما ةلزتعانههمل كمقلاو

 ا ْ تاسع نم سامو ٌتذعَْمسا لام ىلع ءاحودعير , الأ تان ع نمةدانزلا هت امامأو لانهك نيد

 ا : تاما لع رد هءام_متمدجاو سدر رهو هنن مظلاو انثمطا ثنا ءطاواما رح

 1 كاش 0 كل و ل تا قعر دصع ىلا كابتلا تأاك كر تاتو

 ' هذه نمل -هَق تل ءقريظاف خي باءلا اذ م نمير ةتسسوو هيرط م ىلع رّكرب "انت باراذهب

 1 كا رام عفان ا الطب !تدطع | لوغا نأ باوأآلا

 0” تا ل2 5023725 0 900 5
 ل هديح اوةزاريحا تر ريس |كإوةكلذو اهلاثم ىلعناك/امو هلاعدفاتاعّتقا كلدلءمو لعفال

 اان ةن6  ع 0 5 ا
 1 كلذو هتلربع هتنزو هلاثم ىلعءاحأمو هدحاوة حار هةحالع رس واو م يح اودق دانا هاطناو

2 

 : ا

 5 | ةطاقم هتان تاق 1 ل1 تدر انا ان تلعافامأو هدد اما ا لفاخت لوقت 0 اهدا 8

 | ةئاغتشالاوتلاغال اةلزئعاهو فو ةلئاعملا بلغ الا مزاللاردصملا ىلعاوبع ىحن داما م هّسسمارو

 ١ [|| ةمالعنمس الفّتد_اود]ءةدنرتكن ال ر دما ظفلزواحت اذه ىف تدرأولكن"ال

 رواه را[ كفد لاو ىنعملا نال زاسةر واكتب تاقف تروا نمةدحاولا تدرأولو ثدنأتلا 0 ا ا ا ا ا 0

 || لوفتف ب ةثالثلا تانب نما مئانبب قيل اموةسعب “الا تاني نمانركذ امرين باب اذه ب

 1 َ يك الا باغ“  الارد_صملا لعةدحااولان ءىب هج اوت نوم ةدحاو حرت دهتحرحد

 ١ ١ ل ا لعب :. قاهو ريسك 5 نععلا او رسكنف لد ءانب ىلع هوس مهن 6



 1 كو ا 1000
230011 1 4 
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 لافإو ٌتدسَّانن نمامن "ال ناكملا اودارأن يح تيب اولاكاكر ةلالاق ناك ادا اذار نبأ |

ٌُّ 

 نمناك اذا نيحلا هيدارب لعق 1 ء ىح دقو ايمانا ىلا لسورعدلا || ا

 ىلع ةقانلا تب كاوق كلذو ناكلاكل هذلا سف ىذلا ن يملا لحت لس ىلءهنينب لشي 1

 ىكعردصملااوْباعرو بارسذلاواشتلا همف ىذا نيك اديرتامنا اهتم ىلعّتتاواجج رم ْ ٍْإ

 كلوقكاذو كل ذاك س امقلا ىلع هتلج وبالاريسفتَنأالا <لعناكملا او انك 2 1

 و<+مر هس “< س

 للك ضيحلا نعود -: ولاكو مكعوجزىأ لدج سوك دق لجوزعلالأت 6 1 ا

 ءزضملا اولاهو زقلانودب 7 ركل اولاقو ضنا فىأض حتا ىف كاسألا اور ارا ش

 نولخدياضي كلذكر و ةشدعملا اولاقأك ةز لاو رمل اولاعف ثينأتلا ءاهاو قل انكرو سايقلا

 لعاوحضو ءاهلااوقطأف لاول اولاقو لآَت عضومى ملا اولا عضاوملا ءاهلا ظ

 اع , ١ ميار نامز ىلععأأ 1 لضم ىلع ةفانلا تارا ناك فيصل ااواقو نىك ا

 ةلعفعاوذغتساانعرو ركام اوقك ةفرعملاو ةمصعملا اولاقو لع نمهنال اوهفواوثاف '

 (لماك) ىعارلالافو 5 در اولاكو ةبصخحلاو ةكيشأا مهاوقكلذو اهريغنعا

 اليقمدارفلااهبعسطتسلال « ذه وف ْنهمفا صب ني ظ ِ

 لعسفلا ناك اج اح فم نوكيناك.لا مانا اسف هننم ل كنلك اماّمأو «٠ ةيولتقد

 اردحأح وتفملافوهفرو كما فاعوتفم ءاحاذأف لععب .: ىقهعقأك اض أهدضف ردسلا للا

 تاك !َسَهُدَملا نواوقب و يكمل اءال_عاولاق لو لاوس اكردهملارسك دقو خد

 لو الااوشأ 5 اون يمد ءاولاو ريد وهتك ال جفت اهدى عمك لوق وقتوأ

 هدم لم اناك امتع هتامر تم لدم ناسا ريكملا اوريسك اك او رسكو َ

 ناكد ليس كلذ ىلا نكي ملف ل ممالكلا فسداهن'ال لقيام ىلع دوبل 2 وتم /ٍ

 م م ء.اولاهو لقا اذ- هو لشعن لَك كاوق كادو اي لأ نيتك را ىدح اولا ةريصم ا

 ١ اداو سململا تاك. ماو سلب سدأو 0 بإب رسكلة كلذو احوتفم | 3

 ٠ ياراإةثالثلاتان عمايل ءامسالاتةاقتشا بيق د أو »ع ا
 اليقمدارقلا اهم عيطتسيال ب هلموودف نهشفارم تدلل 0 1 1
 ا ةلوليقلا ه.اءىراأ ارد_ضملاو لعفم ىلغد هاننف ةلئاعلا نم ليقيلةردصموهوالسقمةلوققدماتتلا | 1
 ىذللا عضوملا ةلز او نهسالم اة شل هيف تدم» .اهضومنفدارقلادبعالورك اركلاودولم او لماتؤ فسو ١ أ

 قلك ىأدفلي 1

ٍِ 0 
2 

8: 

1 

 تكسو تكس هروب ملا 931 تت

 د 1 نت 71 ت7 عرج جس هيرو وح

 0 م 26

 0 57 1 ل ناتج: 1:3 هدمت كتبت جب هريس مس جب ٠ عني“ حسمت

 بج رع قنا ا مج قت ان 3277773122 :3ج

 اعرو هلو-ق)

 ىلع ردصملا اوس

 لاق (جلا لءفملا
 امنكلذ نمو قاريسسلا

 قف علما وسش هالو
 أرةدقو عولطلا ىتعم

 رعفلا علطم ىتح ٌتانكلا

 ردقا|عول_طىهانعمو

 علطملا سادلا ضء؛لاقو

 عضولا (رسكلابىأ)

 علطملاوردغلا ه.ف علطب ىذلا

 دكا (عفلا ىأ)

 هن ال هر ومس هلاقامل |وعلاو

 | رق نمتءارق لاف ارودال

 الا ل<الو ريسكللاب

 عقباماىتحن'العولطلا

 ثدحامتسقوتلا فاهدعب

 ثدحع ىذلاوه عولطلاو

 ثداحع سل علطملاو

 هن اللءالاوخ 1ىف
 ها عضوملا



 رختملاو هلوق)

 (لا نددملا هزم

 لئاعلو دمع سول لاك

 نمهوض اركمنالوش.نأ

 عسس ضومهنال جيسنم أب

 ملا رك نم

 ءازلل اعبي ذا

 قارتسسم هأ

 ”؟4)

 0 ٌرَكملاوَدرملا اولاتو اتأفةلاقاو ةماللااولاقو مهمالموسانلا لامك ًااولاقو ماقملا اذهو |

 ردصألااورسسكد قو ماعطلاىاءاعألانوديرب اغا ةبدأملاوناعْدلااولاتو روركلاودرلا نودي رب |
 ىنب ةغلمذهو سلا عواط دع ىأسمشلا عاظمدنعكنأ اولاق لهي ىفاو رسك ام اذه ١

 اذدأرم كلا ااخدأ مناك شيا اذه كل الاورسسك دقو نوكفيفزاخلالهأامأو مت

 1 عضولل ىسأر طقم ةرصبلا اولاقو عولطلا ناكل علطملاو تملا كلذو محفل اولحدأ اك ا
 و ع و<-

 كده عضومو دودكسلا عضوم هندي ربك ساو تيبلل مسا هنافدحسلامأو طم طقسملا تا ْ

 مساهنكلو لعفلا عضومد رم مسدملاو بلحملاو 1 1 كلذرمطتو دحسم ثاقا كاذ تدرأو ا

 مسادارأ ماو ةقرشملاوةريسفلا كاذكو در ها اا ىد ل كلذكو لكلا اع :

 وهامناو ةيرشل كلذ لثمو دوسلا ةلزنعمسماهنكلورمتملاسقل لعفلا عضومدارأوإو ناكملا |

 | اردسمدر و كنمدخأام ع ءاوهامتا ةزملاهذهب هللا اونهدمااذكو ةف :رغلاك اهل مسا ٍ
 ىك وهدد

 م” هيرضملوقدبر ! نر در ارا ل 2: هرعالو ا
 ا | م د عو اا

 0 0 ةلزتمفةرسلا فو ردصلا قدودمل ار ا اوهوديرمسملاامأو 4 0 مد اك فرما ْ ا | مهنمو (رمطلبر صنك اورمسكن هد - مرا 0 للا يتسلل لاو ا ا ِِ روع هل هوريدخ

 مةمومع رى 2 دد

 ١ هز 0 ًالاكلذكو ردصلا قدود.مملار ل ط2 مماوهاسغاو نقل اعضومالو اردصم ْ

 | م1 0 ل م تاد ءءء ْ
 | ءاحاك اىسا لعملاء ى <و : ةريسمكإ ل ةيدألاك هردعم موقلافدقو ةيدأملاو

 هده  نمانإل ذىتلاصسا عقتةسينن كم ديرملاوزجطملا كاذو بكتلاود- مدل ف ا

 نمل ١ 2 خذولال 9 ردصأالل اوصفلا ْ

 0 ا ءاملا ىتلاواولاوءاملا تان نموعخلا اذه 0

 1ك اورغفءابلا عمةرسكلا نم ميلعّمخأ عفلاو فل الاناكو ل "ال كلذَو اوسع

 4 1 -- 3< 100 8 ىوو 2 1 1 5<

 ريغ ىلعوشو هيو ةيصعموك ىفاو رسكدقو رد_مملاو ناكلا هلع ىتبامثاك دالعفم

 اذهراصفلالتعالااهةدن و ءاملا ىلع عقب با ارعالا تالءاهلاريغب دبأ اروسكمعى جالو سانق

 2 00 تالا اباهذ عملكُوءاهلا عمواوا تن ةواقكلاوءاقّشلا ةلزنع :

 ةلعلا نم ءامل مل اتا ىفام اهم ن لن الولع ْ

3 

 ناكاذهنمئثلكف هاف نييفواولا ىتلاواولا تان نموت اذه نم ناك امياناذهب

 عضوا اودعو1 اناكلل كلوقكلذو لعقم ىلع تب تاكملاوواولا تان. نمهنمردسملاناف لمَ!

 دروملاو
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 اذه نم لعق نأ ل مق نم تلذو لانه لعد سمأ نيددقو ةدعوألاو ةدجوأاردصملا فو در رولا ْ

 ٠ نع فرصا ال ناك اقفاعانركذ دقت لا هسنع فرصا ل , ىلعألا 3 ىهتيال بالا |[

 توك و لدععس ملام ةازتعمول عج تأ اوهركو لعق اومزلآ مهتما مز التعمناكو لق
 ددحومو هلوق)

 ةدوسس#م6 د2 كول

لا | وز دساو هول مزال مسك لف لعفب ةرمو لك ءرخ ْ ْ
 دوحوم (ملاهوهف 2 لاقو اد اواهحو هنملعفل

 دحاو ن علو دعم مسا 2

 دعو ملام ددعلا اق امههارشأو لَو ”دلجونأُ الدو لح ومو لجوملو لحوو لوب لجو ف برعلارثك لأ
 هلوق) م اءانثو نم موداحأو 0 31 1 ل و 0 ل ل 0 ا

 ا
 كمال( اع ا
 لوقت كنأءانعم (مهي :واتثدسو تاامعو لب كلماو تل نانو يشبانعمهو لو الا نمواولا ا

 يكل ما

 انا هى لاةاملات تل لو ولا يذلا مهناكو لمولوم هوحضو لَو ف نولوغب برعلا نم اساذنأهدغو
 لا.ةةسالاءاباهلمقو لعفلا كرو بآقثالو )واول ن“ الٌءدوماولاقو هديشوخو كلك لت 01 هوإسف

 طقسف دعب دعو لوقتو ل اودعم عن أك دا او نعد )ودعم ءوهامتاناكمال و ردع سدلاع هوضومامسانأك ذادوتف

 ءاملا عمواولا تراصفواولا

 ءاسلا عمءاملا نم لق
 (جلاةاعفمو ةادحنو وق ءاملا نأ كلذو لعل الو متنا "ال لس ملامختا 0 ءافن يفبل اىتلا ايلا تانيامأو وام مسا

 وهو قتولاولجر مأمون بهوموحن كلذو ءارم "نات ماعز ا

 رى ودم

 لعفا!نيعنأ هبوسس بهذم ةرمسم معدعللأف وه رمل نولوقنات ةرمسنم نولوقب مها ارئالآ مهيلعشخأءايلا عما |

 لاق كاذلو هارد ناكملا َىذلارثكتنأ تدرأ اداكلذو م ةضفلاو ايلا مزالمفسنوكيامبااذهوو | |

 ىههريغ لاو هامحم ضرأ ! -ع- كسسو- ع دج )ا

 نشلا اكن حاط لاو واو | تال أيش سيقتل لاق لك ىف لو "بَ موُءدسأموفعبسم ضرك وق كاذو ||

 ظ
ْ 
 ظ

| 
 ا

 ظ

/ 

 ل-جراولاقو ةاوحن ضرأ || ةيهاركبمَّلاو عدت لاو نمفرحأ ةثالُثزواجاسمف اذهربطتب اًويحبلو هنملكت)برعلا أ
 د تايد فو صضءاو ظ
 17 1 1 0 0 تاطاهياوصتخاامئاو تادو نو باعت ةرثك ايون, نوسة الو ميعرقنيتأ |

 لن ع لدصادا-

 را ان ةئالئلازواحامن امال ا اا الا تاني نمتاقوأو' اهتفلن ةثالثلا |[ ظ

 فايس ىلا | ةلتلا ةاقتلانوو هر تل ل ا لوم هنم فايت نوكي |
 هم ارك هسا

 اعمل اااهيف افعل وعافأاهيفءاعقم وةامحتو | 0

 ا
 ا ١

 ا
 ا

 هب لاعبا كو ردصملاو ناكملاٍصملاودبصقن ىذلاف صَتلامأ مبتيااسبااتمول |

 1 ءوةصسقمو لغمو بلح كلوق كلذو نكنرلو أ ث دنأتلا هاه همف تناك 0 د
 اهفلا اولاقو جابصمو حاتْشمو صا ارقمو ف لاعشم ىلعءىبح دقو ساو زرماو قصملاو |

 ةدسكملاا اولافاك ةح رسل الاوز رجلا ا |

 ( كأن ةيوسس - 9 )



 ه)

 || قيردصلاوناكللاف مب ةدايزريشو أةدايزبةثالثلا تاب زواج مانزك ذامرئاظن باب اذسه 9و
 هنفٌلوغُفَمناكملاوٌلوعمردصملانءال ه.ىلوأ لولا ءايناكو لونقملا ءائبا ذه عمجم نم
 لوأ, لم فيام4أب عفيف ةئالكاتانبنمجرخدقدنأال لوعقَلا نوضتاك وأن ومضت
 لع نأ عنمامناو حوتفمهلوعفملو اك ةثالثلات ابن م كلت رك ذامل وأن أأ هلوعُمم
 نولوقي وداعا مومااكنم م ردو ولا داود اوم هفرح رخآ لبق

 تّضاا ىأن بةسمأ لاق ردصا!تدرأ اذا ذكوان 0 اندم لا 0 "اذه ناكل
 ناصأ ساق <

 اًناَسمو فرانص دريك 2 انصطمواناسم هند جلا

 انكاقُمنواوقب و ٌلماحت همام ىألماستمهبفامنولوفيو اًشُماَكُم اذهناكلل نولوة,و
 ظ كلام ببعكو نأ ب عك ىأن ب كلاملاه تاغ تدرأ اذا لوغت كلذكو

 تركللا نما ماذا رعاوا و اللام ىيرأال حلئاغأ

 سكملا الا ل اذار كا التام ىلىرأال ئح لئاخأ كلاب

 : ُتيقوام لدم قولان 90١ تر لاكو "انك وما ذه تاكملا ف كاقو
0 

 اذ_هء ىجيامناف تو عم عتوءدو مهلا هد ةوقامأو ءامش *الاءذه كل ذكو ةيقومااديرب

 هناك ا سراادنكو هسقرمسعل ب وأ هسبقرمسو ىحأ ىلا هعدلاق هنأ اك لودْهَلا ىلع

 د و نكد نم حى ىنهل لة علاق هنأ اك لروما كدر هعّضتام هلوهعف ربامهالوةد

 ْ هملعالملد اذه فن ال | ردصمنوكي ىذلا ل هْفَلا الاسد و

 لوقتال نأ ىرتالأ ةَمْلَخ وانو تاكو لمدن اك امكلذو 4 ٌهلَدفامهمفز و2الامبان اذهؤو

 تلصلا ىنأ نةيم الرداصملا ب اونأ نمرخ ؟بافدشنأو +

 ْ اسموىراتصصريملا + انهصمواناسممدتدملا
 ممْسلاوَب ىضضلاف م شموب رم ضم لوقت حابصالاو ءاسمالا ىنهعامهوانعض وان اسمن هلوقهبقدهاشلا

 ناك نأو رطل ىلع تببلا ىفعيصملا اوىمللا ب صنو هنم هرقةدا ازالامف لعفملاك دب زملا ىفالثلا نملعقملاف

 بالا قدشنأو 5 هماقمردصملا ماقأو تقولا ىذدعف ءاسملات ةووحامصلا تةودارأ نال نب ردصم

 ىراصن الكلام نب ب ءكىنأن كلام
 ْ ل ركلاب افا لا مغاذاومتأو « التاقم لىرأال تحلتاقأ

 ردصملانال عّضوملا م ا ١ رنأزوح وهلمقىذلا قمدقتاك لوعفملاء ان هانمفالاتقد, رالثاقمهوقىفدهاشلا

 فلام لعفم ىلع الب نينو فدانا فاو ةثاللاز واحامفدحا او ءان لعن اب رحب ناكملاو

 5 رارقالا مح ازتلوأ هروهظو د هدعلاةبلذالاتةللاعضومىرأ الحل تاق ىعملاو ىسكلاب لعفم ىلع ناكملاو

 ردقي مف نما و بركل اهب طاحأ دقن امم اووف أ و كلذ نمدي نكح اذاامبز متمرفأو لاتقلا نع كرتعملا قمضو

 ٠ ليخلادي زا باملا قدشنآو .+ ةاحلاباطورارقلا ىلع

 سدكملا الإ من جيم اذاوحنأو * الئاقمىلىرأالىحلتاذأ

 1١ 0 وهف لوقلاكءانعمف ل اوقلاوهلةىدلا قدها كاكهنفدهاشلا



0 
 - هد 5
: 

 و - ىو 8س دمد

 دكأامل وقتاغا هاش عأامىَسع "الا ىفالو هحرعأام حيرع الا فلوقتالو سب ًامالوةرجأام ||

 يرتد: "ال هنم ل هفآوهالو الردي لف هف نكن هلع أم همف نكنملامو 1-0

 قىئعملا واما ةياغ أنعهءف :رتتأدب 2 هل مث ام تلقاذا ك نأ أك هنودةناعنمهعفَرت 0 ١

 لعفلا فل اد هانبلا اذه نأ كل ذىلا مهاعدابماو هنمُلَعفأكلذكودحاو لعق أاموهب لعد

 ىفالاقفاوملعملااعراضم ناك بف لعفل اهتعراضا ةفصلا ىف هنرثكو ءامسثالا قف هتلقع رتل ْ

 ةكفاام دعفا اوي نأ نممهعنماستا مج أ يللا معذو ادنأ لف فنوكيالام ويفك هانبلا 0
 لوقتاللنأىرتالأ وحاااذه نم لف هيف سبلامو ل اود ةلزنعمهد :عراصا ذهن" ال 1

 رةسلسع و

 قءاسشأ الامذ_هنوكتالو كلذو#كو هلْحر دش اموءديدشأاملوقتامغنا هلحرأامالو ءادنأ ام 1

 اغاهتسم ا سنجل ناحل جروُبو رَضَر جر لوقناك ل وُقالولاعفم 1

 قالا ف مهلوقاتأو ُنسحو برا يلع عقونمّل ءازنعو عع نادر الو غلبت أدير ا

 مهد_:ءاذهاغاف هدلأام داألا ف و هك واع لوف "الا فو ةناتعر اا "الا فوم ا ١

 تراضو هيعاافو هسرع يضر دا ان ترالا ةنطفلاو لقعلا ناو علا نم ا

 وهامناو هدف ةقلخالو نولي سبل اذهنأل هنَحامو هع امو دنا ةزنعسمامأ| ]|

 - عيتارمردسفاموو ركففلا سد رت وهف رعأامو. كت تاو 0 ظ 1

 6 هلا نايم ,هوفملأف بف ناصّةنالو دما نمةفلخالو نولي سولو ميلا نممهدنع ٍ ١

 و لمنأءان ريغ ىلع نوكينأ هوو قجأ ءانيلصأن أ الكثر ذاع اوذلا اوقطأ 1

 هناا وةك ةوئداامل اوعتوهألا كاذكو فرصخو مهو لقاعو لهاجو مياعوديلي 1

 همارتلا اوه مهل اوعي لسا ر عو هلع لقا لعد امنع هيف ىنغتس تاناذه و ١

 يب اهطنفل ىلع أ رمل وعم نأ نعةوسنب نعْمسااكو تعدو نع تار 2 العن ' 1

 5و -5ه<+ م معو تك

 0 ادم لوح هياوجدوحأاملو تاغ ادن وجأ املوةتالكن أ ىرتالأ تاولاق كلذو 1
 هياوُحبْدوحَألوةناغاو هيب وحأ لوقتالّ ا ذكو كلذوكتوان ءاوح هنمدوحأ اذه نكلو هنم ا

 م2

 ا ارلاتاك اذكو اذك ةعاسف سومو هتلئاعَرك.آا.ءاونغتسا هكا لقت لات: نولوقنالو ' ا

 38 اولوق ,مو كار 2 3 1

 00 4 سم ااو ال حس ام لوقت م نيينعم للف مباءاذهإل | /

 اذهديىعنامئافّلمُف اا متلف كربغَتنعناف هعشْمنأو ٌسغبمكنأو تقامكن دمرت ا 1

 - هو

 امو .كوست)
 ىاريسلا لاق (هنحأ

 فد.كولوقب نأ ل ئاعلو

 لصأو هنأ ملاعب نأزاح

 هلعاف مس : لام ىلعهإت

 0 ماع تدعي الو

 3 "ستان لا فأما وحلاو

 حر شتورك ذتءامشأق

 كلاثلا باسلا ف
 ها ادوه ْن



 لوغتو هلوق)
 هضغ أاموهتقمأام

 0 ذدمعسو أ لاق (جلا

 لوعفملا نمسهتلاهن ويس

 نأ لصألاو تايلااقهىف

 نالامإ هش تعال

 لعفلا لعنلةزمهلا كود

 لح ءافلا لع لخدانعا

 ا
 لعاقىلا لعاف نءلعفلا

 نسم تهتوإهن الوأ رخآ
 هننس سدللا مقؤل لكوعفملا

 هيوسسلاشف لعافلا نيب و

 ١ ويعفملا نم هنم 3 ع

 لاقاذاف لغفهلردقي هناك
 هلعفن كف "ىلاهضغأام

 (مرككىأ)ر ضخ
 ها لمس منا و

 را

 انا الرق كلت عر ذتمناذب رتاخلاءرذقأ امو كنيعف عبق هنآديرتامغاو هكقأام

 ةركشإلا
 ري <و

 لوقت كن كك سلاٌص كَم هنو ترق لاب رتابغ اني سفن[ امو دل قم املوغتو ىلا

 لاقل آان هطقماامن كف ىدانعّ سطس ىأ اهاننتنآام لوقناك ىدنء همه ىه

 لهتست ناو لعفول_عذ ىلع« ىف ضفتذقو لاه ضف املوقتاك لمست ل ناو لق

 20 1 هلناءاش نا اهارتس ءامشأو ىضماسعف ءامسش اك

 ساقبالو اًطقحاذ_ه امحامناو يلف هس باو هَل نأ مهمف برغل لوقتام بان اذه

 كلذوحنو كح اولا مسهتناك نيناشلاّلك آ اولاقاك نيريعبلاُكَنْحَأو نيتاشلا كَم اولاك

 ظ سانلا ىرأ اولاتاك مسهاكسانلاُلبآ اولاكو هباوملكش )ناو اذهو ف لع هةاءاواساعاف

 ١ سانلا لي مهلوقو لغلاباوماك.تي )تاو لب [لسحيراولاقو نأ لب ًاولاهدق ماكو مهأك

 اذدههيفزحول كلاذهفز<مامو الهه يفزام شانلا ُلَعفاهمضزاجامن"ال هنم لمآ ةلزنع

 اولافدقو كآذوكنو دن كاما نا ساشلا سبل ل هفاويفسيلىلا ءامسألا هدسعو

 2 نيناشلا كد آاولاقاك هنملء تالف

 نيغلاوأءاهلاوأ ةزمهلا تناك اذا كلذو و اع ردنا ملكت: توكيامباناذه ا
 - سرع 8 عواد <22 و م اورماد مس 2 د <

 هبحو أنك أخو اذ أذنو أرقي 1 كلوقئالذو انمعوأ مال ءاذناوأ نيغلاوأ هاد اوأ
 5 2 3< س -- 95 دود سس اس مد 1 - و عاد 0-0 7 وام م سس و -

 0 ع عبس 0 حرفي غرسفو عقلي 3 علق مطولا اسم
 سم 8م وم مدمس و 5< --- ةوءوص ع <

 00 عا اماده معس حسو مس سو مست ع هو عبط حدو عصي

 تعدو لد َلَأَدو را َراَوْلَأ بَل كوكو هن تسع اماعأو 3 2

 رو ود ل حش 7 مدد اذ صم | ردادو» دسص وم 2 سش لس 7-0

 لعفي لسعفو ثعبس ثتعلاو رهنع رهمو رهدقب رسهقو تفللا ما تالا ذلاو بعد
- 
 وو د2 1 72 9 5-9 522 و 0 2 و < ص - 01 و بوم مد

 راو وتم رعقو تدع اشسكو 0 رونار مو 0 نلدحتو

 ةكوحاولوانت, نأ اوهركف ىلا ىف تكفا ال فو را نسا

 57 انغاوفل ًالاوهواهزيح فىذلا فرمان ماهتكر حاولعخ فورحلا نم .ةدراام ةكر#اهليقام

 ٍْ .نموفاعاذسه ل عفن لو تان.عءّنك ذا نهوكر حك ذكو واولاو ءاملاو فل“ الا نم ٌتاكر إلا

7-2 12 

 اهئاف ةدحب نير ةعفن :رملا فورحلاو تعفّترا تلا فورخلا نمام منال ءاملاو واولا عضوم

 اواعدقو زيخلا اذه نمةكرس لَم سدقىذلا لوانت, نأ 0ك عفت صن ِمُدك 0 ع ا! لوانشت

 تشاو أَم لقفل ل تفاولاف ا فرعس ًارماؤلا# لص“ الا قعتانلا 5 له نمءامشأب



 7 هدا[

 (م هم
 كا

 هناا ءاهلا كل ذكو ًالوفسا عال ماو فورا ئتفازمهلانآل لف اوميلا فالكون ترضي | ع

 عجرو عزت عّرتاولاتو اهم فل الاامتاو اهتمّرمهلا لان درقأ ف رحألاةّحسلا ف سل |[
 كا

 7-5 - اا 898 هد

 لادن خم الدو عي مق نب عبو عضلت عتاد برين رشاول سب |
 نمةزمسهلا ىلا برقأنيعلانأ ال لاقآنيعلا قلصالاراس زر اولا محا

 982 د ا سمع لي ا م 95-- هك

0 6 0-25 غرف و اولاقو 0 ع ءاحلا ْ ْ
6 00 2 

 و دص < هه - 206 200 2-6

 تاسست اوسابانو افتراض امها ال نيغااو ءايلنا تنعي ٌ
 ا و 2-5 و ه2 ع هود

 تهوى 7 قسماراتو 00 - كتهاولاه أك اكو ةدلاوع هن دن مانو ثري رار مهلوقّتانمع

 5 1-1 كآ سل د صم 5 دد 200 و هما سدو

 يتب ىتهاولاف اك قع 000 رعت 0 فهمي فده لم 0 ١

3 
 و وم هم مس حا 7-0-2 5م 2 ك0 وم هد در

 0-85 ع 5 2 صح 9هرم سا دم

 00 1 رفطب نبرة رقاد ا ل تلم |

 لاقل لك لكس نسمع ضخ 0 لع يا , نمشي ل مو دم ا
 مد م9

 هم

 اني 66

 عّرتلاو ىرب ارو ُئيْي ارسااولهو سعال ير اولد لمت ||
 اهيدلذنأ ىهحنلو اهلمقام جتفن ل فوونماه ذه نمي هبقناك اذايرصلا ادهو عرش َ

 < ةعلدس عيال لهي مزال هرسكللا برضلا اذهن' ال ٌكلاذو فرحرج 1لبقثناك نا ْ 7

 لعفشب جر لعف نأ ال كلذك لعف سلو مهمالك قىرح كك ذكو هريسغىلا هسنع فرضت الو ل

 ةقب رطىلءهئملَدَفَنأ كر يغتنالوهفرسكلا ىلاالاج رخال اهو مضلاوريسكلا ىلاهنم |

 هذهو لعفو لعقو لح ىلع دي دقف رحأ ةثالث ىلع نأك امنا لت قاتلا ةدحاو ||

 بت يم لونا هذكب علا مالك ادا" ءانب زل لعق همف تلقاذا اهتم ا س "الا ا ظ

 قاولاف مهارتالأ انلم ياك ةيا لان ةرصنال مضلا زالت نمسا ا ظ

 وود ح7 ووو - او 5 هد حج 2 5ةم دو

 - 3 هادم يدش »7-8 0 دص حس

 ا ال دست واااو وعش رعاه ل للعسل لعسو 55 راو ||

 ىّلعَفو نفق و َلَعع ةئالُءلاَ شالا نوكت تأ اودارأو بابلااذهنملكقاو رنا

 4 "يو موتا اوضفانماو نانلا اذه نمله رفن سلال اوفو ف تانلا اذه

 عمود

 ىقدالو لعق كفاذا عطلاوأ ه7 لعق تلقاذاو فتعأ|

3| 
 أ

1 
| 

 فضتلا تولت مدن مضصو 3 مهقاولاك اذكهاذ 3 ْ

 اولافوهلو-ق)
 اهوحفب ل فؤلم

 (خلا اوديرب) منال
 الئاس ناكديعنو ألاف
 مضبىأ) لعف لقش ل0 لأس

 لأ نم لعف ىلا( نمعلا

 ناكم الملا مف فرحا فرح

 نيباوجي هنعاجأف حلاولم
 كلذان ءنولانأ امدد_كأ

 (مضلابىأ) لءفان>رخآال

 ىلا ف ورح بان سم
 'او_.هركحخ ءانطةدأو

 كارتشال كلذ نم هحارخا

 باوحلاو ةش'الاهذل_ه
 لهرعن م ءانضفولان أر الا

 زاحاماو لعنوأ لءفهلصأ

 ن الل فتسلا ف فب نأ

 لءمتسملانأ ىلع لددةلعف

 هسبجولاك لعفي وأ لعق
 حوستفملا ناو ساسقلا

 لعفي وأ لعفي إ_صأ
 راتصتخاب هأ

 قاريسملا نم



 مل_ءنالو هلوق)

 فرسحلااذ_هالا

 قاربسسلا لاق (خلا
 امأو ىأب ىأىلا ةراخلا

 امن لف ىلعي ىلقو بدن ىح
 هل اوقو) أب ىنأ ةعصك مدع

 ىلع ءاخاذ_هريغامأ و

 ىذلاربغدبرب (ملاسايقلا
 ءافامع ىبأب ىأ ند د

 وو رح يهجم ل هشفلا
 سامقلاا ىلءالا يب ل ىلحلا

 روحو برمي برهانل وةك
 _.ههلددقو رزك

 ىأ ىأ ق تهذهن وبسس

 هسّشت لج أ نماوضف مهنا
 امب ىلوأ هنف ةزمهلاام

 نأاذ

 هل-_ثوةريخأ هسفةزمهلا

 عنككأ) ضمه: تضضع

 ذداشوهو هاكح ىذلا (عمع

 مل-هيهنمو راصتخاب ها

 الف ضعي ضع4_دك

 ىلع ضارتسعالا هحو

 حاتعلاو

| 

 (؟65)

 رمال اسال ل الو 0

 ناب د رسذه4.ف ةراضف مالكا ف رتسك 2 كا لعفناك امناو 17 رسل و 9 رش 0 زرع

 0 و اىدعتءالامف ىهو َلعفَن مراك اىدسئامفَلَعفَتَأى :رالآ

 لقب لفآو ك أ .لكأأو بأ 0 أ م ون( تآ افهمؤ فور خا ءذهام باب اذه

 اهناماغدالاو ماغدالاو وهام ااذ_هنال تاماللا لبقامةلزئعاهدعنام سلو ةنك ساه ال

 وهريص» ىتحرخ الا ف لد فلو الا يآقءو هلاح ىلعوخ :الاو رخ الا فلو الاهم لخدت

 الانوكرو كك رد 0 عضوم نموخ ال و
 0  رازعدسئانان هلاع ىلعرت

 دفان اذهعمو اذهوى أ اذهىلءفماغدالا ف ه وعبتأ اك رخ "الاّلونالا ردن ماغدالا نم

 ند تانسعنكولهناوخأو زمهلان الاهنمدراوج برق ثيح أرق ارقى مالل ا هتف ماللا لبق
 ناك ولافحانهاوستف:نأ اوهركو َمفَبردَقولهبنتفُت نك ىذلا فر نهعضوم عقوات إف

 نيعلا قيده لاس نأ اك ةذحاو ءاغلاقامهلاقثوكسلا همزلو ادبأ كر ازمهلا عضوم ف
 ماو و دس د 9 هو ص

 00 0 لس ننوك نأ [هحو أ فوأر# ب 000 هاي ىااولاتو م و

 ومص يي 5س دص

 لَو ةلاوزالاو ىو رس أرعباذ- ءاوعل ىلش لقو يب ء ىحاولاقو ارعسك اك

 ا و ه <

 عمطم ولاكن : ةزمهءافلان أ أب ىعب لوادل ارك ورد ءواولاق 5

 وقوه. م 75 و 5- ودمع سم

 هس © سد و هس مةءدو

 0 0 7 --ٍِ دوص <
 هنحو نمالا نفورعمريفف لع ىلق ىد ىحامأو ةنك اد ىهو ةزمهالةزمهلادعيام

 فو ف 2 كاذكو امهلح اص الا نع سمأ كل ذلف فيعض

 3 الل واو ىدو تاقت اتاولاق 46 واولاوءاملا نم تاك الاول

 نم ادنأ 0 اذلودكوت و جاولاقو تمل اربع ن مرت طتاواسعفام هداولعف ىضن اكو

 و و ود:ءاولاف دقو لع فتاناتخلوأ الاراطنو لفل نوكء ال عملاربسغ
 95 8ةوص

 اًمأو وعدساولاقو | 1 وس رح ووري و مههعفرب ىأ 1 الا مهوهربو
 لص "الا ىلعءاحاغاف مشن انو عب : عانو؛ مى ءاحوحت هثالقلا اش نم ىلا فو ردا

 0 كك ل 9 0

 تحسو 2 مو عدب عد وذ ف عاضلا كاَذكو كب رمل فون لواونكسأ تي

 ىفالا ةزراصالو نك اوب نوكتامرثك أآتانيعىهىتلا فو رسملاهذهنأ ال سَ ؟ ءامشلا

 وم

 . راصفافلمش ءى تهد ”الّزعقن ملك

 د نتف تيب نو سا 2 يب تي وعل طي تيدا م ل 2 م ا ل يب جرا تي ست ع ةمج

 1 درج و ثرعو رسصنو ا راع ساق اعرف د

 و و 20 2 2 - ص 1 ةفف كأي نأ مهل هو الاووعم فهد تودي ريمدع | عاو ا انو
 ظ
 ظ
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 تددر وحن مز اريغب همف نكس هكا عضوم فوز زاخل الأ ةغلنم مزاعم 3 ٠

 هو 9هم 1

 نوكنالامة لزم ٌتلعربك هاف ُنوكس !ناح اف لئاونب كب مهنئاشبأ اذهو تددرتو ||
 2 لب عد هه ءءا

 كيو عك عك نولوقب م أس ساويوعذد نو كسلااهمزليىتلا ل عتيرحأو انك اسالاهيف ||
 تفلاعو ةغللامذ_هقاهوو عد , ده راع تلعجت عضا اوما ضعيف 0 ره تناكاتا وحأ 1

 :١ كرة دقان "أى اهتفلاخ اك تنجب 1

 4 اق ناكو ةحوتفمالبقءالا تنكر انعاونمداوتاع اداةشسلا فور انهو
 وى ةد

 اذالعفو لعفو لعفو لعق همقد درامم ثتاحا عد رأهفناف سلا ران م همنانأ ناك اذا

 را تل 0 لك 00 7 00 1

 71 3 ََ ١
 لغنو و 6 دو سدو 1 >2 فيغرو فيتو ددعسو ديو 0 كاوف .
 وهو كَ : لحرو بعل ل كلوقكلادو 0 دلو غصن اذ لمد لذكو م و مخوو 1 ١

 كنا تح ا يك لا فورحلاذهىفاذهناك امنا وا

 نأة هاركو لسع مالكلا ىف سلتا ال ماو لا و و تا 00 ا أ

 ءامش الا ترق ناكو انههرسكلاهمزلف لعق فو را هذ هنمجرخف لعشب لق !ٍ

 ايم ت ساكنا كرس ف نايا عقت ىنا فورذلا نمت ناكو ماد ْ "3

 للا نوك.نأ اودارأف فا "الاه يش ةردكلا تناك ثيحمييلع شخ كلذ اكو ٌريكلا||!

 امناو دحاو عضوم نم مهتنسلأ اوعفر نأ اودارأاناف اود اذامهنأاك دسار دو ١ ا

 وم 5<
 وق كاذقامراسف كثر داهلعش لع نم ثيح ورشا هدا زا 1 ْ

 فورد فرارارا د لا ىلعاذ_هعسج نور حيفزا.هطال هأامأو اهريغلت لا[ ظ

 اهنم ءايلا ب ركب ره ذا فنا'الا ىلع باغّتال اولا فا'الانمواولا دعبل َشنالف ا

 سل ميلان ُهَمش اهلنوالا نال معدن كامل اوقتالواجمن دوذلا لعبتف نش لوفت كنك ْ ١

 ةزمهلاقمح<الف سد لوقت برعلا ضءب تع مسو ماغدالا با ىفهقتاءاشنا كلذ ىرتسو مالا ا

 اولاك نيذلاامأو لالالا ىلعنيشاا اوكر رتواوففخف ده_ثاولاقأك لد الا ىلع فرالا عد دأإ
 ووو9 ى

 د

 ةخقو رعنمءاذهو صعاذالرلا رثَجلاغب 4 لبو كو لا مهلعضام 1

 ل ءوحأو لونا, نت ماولاتاك ةريسكلا ةرسكلا اوعبن ريكا نع لمس تلال 1

 تعمسو هلوق)
 ل وقبب رعلا صعد

 نأ ديرب (خلا سب
 اهقيقحت كرتردق ةزمهلا

 لو'الاريسك ريغتءالو

 تراكم هاش كادكو |
 ف ءاهلاةزسكل نيتمشلا

 ءاهلا تكس الو لعألا

 ةمنلان النيشاارسكرعغت ل

 ةردملا يهون الا
 هقحل د_ةناكناو

 فيفحلا اذ

 فادح ها



 يي زر هيي سس

 2 و1 1 111 1 7 7 1 ا 1 و ع را ل ا حك

 ةركشلا
 نذر 0000 ا ل ا

 تءاحامعاو 0 ا ل يي لِ : اوك ءمجأ ديرب

 اكديفلوخ لعق ىلعهبانن ءاذاشءاحانإف 5 اولا اك هولا تدبح اولو شيل ناو لعف ىلع

 اك لمس ملام ىلع ءاف تل عفأ ىلع نحو ياا لو دل اولاقو هقنأاءاولاق

 ءىجاامأف مهمالك قوركل ا ار ل

 1 را الاءذهنأ ال اوعأولهءاع نوكس: تناك ام ىلعو سامّلا ىل_عفاهوشو

 ل كلذ ىلع كبف لص'الاىفاهدعيام ركنا
 تاق نيج فرحلا ىا,”ٌترسسك 1ك ءاسعم“ الا ةعراضلا لاسعفتالالئاو آد يفرسسكستام باباذه هب

 0 م ىش و لءاانأو لاذ عت تنأمهاوةكلذ و زا الهأ ألا برعلا عجة غافكلذو لعق

 8 ] وأ مالن.يفواولاو ءاملا ىتلاواولاو ءايلاتانبنمّلعق هيفتاق ل كلذكو اذن فو

 . || نضع لان هفاتلخو ىَتح نأ ترسخ شن تأ تعدو كاذو فعاشملاو نبع

 اهلثاوأ نوكينأ اودارأمم' ال لئاو الامذ_هاورمدك امءاو را

 .اهلئاوأاو رك نأ ىلعم هددعانملاثاكو له ةقاعوتفم همنا“ ناك اهتفل ااوم' .زلأ5لءقى رك

 امناو َترمَصْف ءارلااو كذاك اذهلو اوقف ُبرمْضَأو بردت تب رضاولاةواهنم لذ ناو ىلع

 اذ_هعمج 0 لو“الا فكلذ لعذ رض 1 هنت م نقاشااو رب

 اوفاخمثدح ءابلا فةرسكلا اوهركم-مأكاذو تقف اتلاف لههيه:تاقاذا

 1 قرسكمالو كلذمايسشأو ءايلا عمتاواولاو تآ اك

 رد 1 نا ىااولاو لا اريقوب كسر كانو لم د ااناك عال اذه

 ' || اناو حفنانأ س ايقلا س داواهشاو أوو فما يف لعشي ل مسن ىلا فور | نمهنأكلذو يش

 5 باولاقفءاسلا ىفا و هرمسكو كذب اول عقامب اولعفروس كمهنم لك فامعىب - هامانإفذا دف ووش

 7 لآ باف اخ أن حجب ١ ومو ا اوكف نيد ةناندناو ةااخاك لءةَبا اذه قهباوفلاخو

 ذاهسيلع نورس مهمالكى رثك الا نوريغبام 5و لالدعالا فرح ءابلا تْذيىلاناكو

 اوفااجمومالك ق هك عضو فين نأ نيدو ا مهسعي لاك 0 واقلاخو مدنعراص

0 9 

 ايو عسامأو لدص ”الاومرزاتبأ لقا هيغلاق وشم كذا عسج 0 1 عضوم يفد

 31 | نيعلاو زم جالاوكذاك نيعلاو ةزدلل زحف نيتك ى لدم د لمقولا ال اوكف اا

 م0 3 0 . ٌّ 0 0 31 و دك م

 ٠ || ثيحلأت اوريسك اك اوريبكيل حو مهمل فام لام ىلع: احاإف عزمي وأر تداولا نيح
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 ءءء

 رمسكو اولا عماايلا رك ان هناك لدي مهضعب لاقو ةنكاسلاةزمهلان اجود. كداب عمواولا |

 | ”هدنعزتنلو ءانتراصةرمسك | .علمق تناك اذاةنكاسلاواولانأ لعدقهن“ ال ءابواولا باقمل هاملا.

 ذاااذ_هىلااهوماةءنأاودارأذ ةكر رصماهلبق ىتلا ءايلا تناك ثءح ءابلا عمبلقتىلاواولا ظ ١

 ةئالثزواجاممةلوصوم قلت ناك ءىثلك نألعاو رح "الا هولا كلذ ىءاهلقتن أ هركو | ٠

 روس نح

 ١ عملا اذه ىلعةءراضألاعفأ ةذلاودارأَكَلَمقلئاوأاو سك اهلئاوأ اورسك 00

 ْ | لرَص نكن ملاهنأ لق بان فناوثلا اورسسكت تأ يعنماعاو كلذنادهاوهشممن "اك اهلئاوأ

 ودعم كلو قلو لع لشي س مدشامف ثااّثلا اورسسكيلاوفوكيلولأ او الاف كاذاوعضوف || 5

 و هدو مدهمو - 2 0 هد# هو

 سعف َنسففاوندوَستئانتتو اوم 22 تنأذ مككرحاو رفغتسست َتناف | ا

 ا
1 
1 

 لاقت لحرهللاقَث مهلوق كلذ ل مو لفيف ح الا نومتفي مهنأ كلذ فعل مادلاو هللاءاشتا

 اعد جيىأللا فوه اواهون د كلا الا اواممس ل اوناك تاو لل-هد "الاى عمور تاو )ا

 قلطناو عمنا ةلزاعو هو لاع_فنالا ىنعمءانعمن“ ال ةلوضومفقلا هوآنوكتتآ سال

 ا 1

ْ 
 ظ

 لمتكف عامن :الانف ىنعي لعق ىف كاذّتدرأ أك نيب .نعمنيداقي رقتاوديرب لو فخ“ الاىلا اودع |

 مضلا عممضلا اوه والم مهدنعربكلا حا |

 دفن .ةئىف مولوقكلذو # 7 ملل الا ىف .وهواناغنتسان كي امياباءاهإل
1 

 رك ب 2 ع لعفو ل لحل امر فولت ل رار طرحك

0 

 ةغلىلع هنم لفت حف نأُتْلعَف ف لص“الانأ ىلعكلديو روسكم هنم َلعَفام لام ىلعءاج | ظ

 ٠ ١ لسواتاو شيراموهاهناءة شامي مسلا مهتما قاما زا ارعأ ||
 رم رعل |نم مهري :ربغو تلَعع هر هنو ل ون وأود , احلا لهأناف هوو لجو | مآ ا 0 0

 | نولوةيبرعلا ضعف لفي تلقاذاو لكن :نكخو لجيلانأو لصت ”يمل وت ىف نولويزاجلا ١١

 || ةيهارك الة اهتماولسأف لَجانمهضعبلاقواشو نو مان ب كلذاو مسشءابلا عمواولا ةيهارك لت |

 أ نأ اودارآم"الكلذو ءامس 'الل ةعراشملا لاف "الا لئاو أر يسكت كناف لعق ف فرس ||

 أ| لص "الا ف مهد نعتاكدت ال ىرحلا اذهى ره تالعفت 206 وأ تلح نمتلك كذدلو

 ١ اهارتسواهانتك دقوءريثك ءانشأ ىف اذهنولعفيدقو لِيَ |ذه ىفافا مضسا» ءواعتسي) هنكلو

 . مقال نان ولاعاو لع اولاهاذا ءاسلا ىف هنورمسكمال ونا لها قاع محو |

 ْ نيبنعمسا.تلاا اوفاذ لو نيتمذلا اوهركش مهد ةعل_ةثأمضلان ال لعق نمرسسك امهم |[

 لعفامأو هلوق)
 (ملا مضدال هناف

 ديرب قاريسلا لاق

 لمقتسمىف اولوقبمل مهنأ

 هحوتام ىلع لعفب لعف أ
 و را م” ىضاملاة هذ

 نيح لعف ليقتسملوأ

 عمربكلا تالت اوإع

 عمان 0-0 0 8

 كالا ا ىلا

 ةفريختب ال ىتعملا نال
 ىلامهلة معاد ىنعملاةنانا |

 ىنعما هو لقثلا لمح

 اسايتلا اوفا لو هلوق
 ىلا اود

 ما  فخأالا



 فاولافو هلوق)

 مر 0لثم
 ريعبلا داسصق عل

 هنأ فمضا|ه د صفو فضلا
 نود صفت ماعطاازوعد دع

 نمف.ضلا نرشلرععبلا

 ءداغآ هو كادعف هد
 اذه عمو هلوق) قاريسلا

 (حلامهمالكن م سلام هنأ

 سما هنأ ديرب فارع لا لاق

 الا ىل_عف مهمالك ىف

 ها كالثلا نم

 (؟ه4)

 مكلاوألاقو هادصق نم مرحب لسصفاولاتو مق نمريثكس انأ ولئاوبا

 اعتلال او نانا اهتموا 4

 روسكللا ىلا حوتفملانعمهتنسلأ اوعفرتن أ اوهرك مسهنأ اذه ىلع مهلجاناو ٌرصعدنر

 كلا رصع فاو هو لل_ةث الاىلا فخ الا نماول دنت نأ اوه رك مهيلع ف خأح وتفملاو

 اذهفالام مالك نمسل ءانهنأ اذه عمو عضاوم ىف هام لا عمواولانوغر 6 ةمضلادعد

 ءالؤهناف ناتمكلاتعناتناذاو لاقثتسالاىلامهتنسلأ اواو أوه ركف لعفلا نم عضوملا

 تاواولاهركشاكف نواولا نمناتهذلاامناو نب واول نوهركاك كاذاوهرك اضا أت وف_ةذ

 نسا را 0 0 و ا تاع 1 كاد

 امناو عضاوم فن ايلا هر كاك هالؤهد_:عناهركُت ناتتسسكلا كلذكو قنعلا راو

 للا 000 3 [!:1 و كو قكلذو نآ املا ركتاك نيترسكلا اوهركف ءاملا نمزرمسكلا

 فل الانأ كرسكلاو علا نم م-ميلع فخأ خفا| نأ اله_ةمنونكسيال مناف ناتكفلا هيف

 هي شأامو كاذوتول ول: وذ كلذو هللاءاشنا كلذ ىرغسو ءاملاو واولا نمقخأ

 نوئااد_بافاك مد نرت ءاشلا ع نٌكسناشتنم الار[ ميلر فرحا هنالك لع م هلامفلؤ'الا

 اخ اوله ذاك نانكاس قتل : الا فاقلا فب ؛ ًواطن |مهاوق كلذ نمو ديك ةلزفمع

 ةارسسلادزأ نملجراوهو ان اند شنو برعلا نعل لالا زانت

 ناويه ديد ىذو هي تاهل سلو دولولت 6

 آ)00000 002 ونانك اب وتالقك لادلا اوصفف لنيل ناةدسثن أ كب رغلا نمءانعسو

 لادلا اوكرنيعلا

 0001 10 فراس لع فرط ا لقا كريو ابك ذىذلاتاملا اًفه نم نكس -اامباباذعإو

 نكسب ءاوده_ثكلوفكاذو ف ةردسا لو 'ىاشلار - غواكر تم اه !انوك نأم هلع

 هم ص صو م

 لبإلو اكر اصفاوكر حام ةلزخمهدنعهن' ال ادوسكملؤالا عَدَبو د ءىناهتتكسأ نيعلا

 * رصعت اكل اوناملاهنمرصعول محتل ىبالاق افنعسا نكسدام باف دشنآو #

 لح نممحتل اهأولث اوس بلغت ىف هي_انة هل ىهر فافختسالااماطر صعنمىفاث لا ننكست قد هاش ما

 ول ىداههتمه- فراك و ها ينال ارهش فسصوو ممغل لمحت هاو لو ١

 الاسل هتمارص
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 (ليوط)
 5و, - 0و - د هو 82 : 2-6

 هلوادحو هلضنىدح ادهش ناو ه4 انارقانعناغع اة ءتاغاذا

 اذككلطخ“ الل تريلا اذعنودشنم مهانعم#

 تماواهبفاهلصأ اما تمنوا كل ذلثمو امهاصاوةو لدا 11 و ا 1

 امنااهنال اواوءايلا لوحتاللرلا ىَرُع كلذ لثمو .لخحرلا ماد لو قي برعلا ضعب تأ نغلبو 1
 نأو ارضا ءدنءل_ص'الا فخ ىذلانأ كابر نأ و هلا مهدنع لص الاو 30 3 4 ١

 ظ ارودكمففالث فلو العر
 كلوقداَذو رو كمفرحاهد_هبناكا ذات فل'الاف يي ُتافل الا هيفُلامئامباداذهإ ||

 نأاودارأاهدعبىتااةرسكمااهولامأامناو لاهو رفاذم وريتافمو د اسمولاع ودباع||

 اهيرمفداصلاو ىلازلانيراهول عفر دم اولا نيح ىازلا نمداصلا ءاغدالا فاو رك اني ظ 0

 نءهفورلا همن ماهم رفلادلان مة رقداصلان ال ةقلئاٌساملاداصلا دقازلانع ظ 5,

 لع و عضوم نمهناسسل 3 نأ ماعدالاقدب رباكف ماغدالا ىف كلذ ناس ولادلااهعضوم | 2

 اهنماهون رقبنأ اودارأف ءاملا همئمّدقىا'الاق كلدردق غفران اقرا 2 ا

 كنادا عرش رو كملواالاو ل رح فا'الانيب و ةملكلا نم فرج لو أنيدثاك اذاو | ّ

 اولاقاك فاقلا ناكملاداصاهول ف ٌتْعَمصاولات مهارتالأ فر امهتيبامتواغتنالدن "الفنا الا | ْ

 ىوقزجاح سل نكاسلان "النك سلو الا نافرح فلا "الا نيب و هش تاك تا َ

 تواغت لاك اذهل توافتي لف لو“ الاىفهعفراك ةذحاؤهعفر لركملا ف نع هناسل عف ةربامغاو ٠ ّْ ظ

 هليمالاذه عسبجو ٌتالكوداسعو لالثولارسمهلوفثقذو يوصل" 00 ١

 لئاتو رخآو 4 كلذو ياما هن نكت لاو تفسر اموعش كفلاالا اذا زال الهأ ظ ظ

 ىرئالأ اههب_ثنالامن“”الواولا عسبتتالو ةريسكلا نماهل مزلأ ىهففل'الا نمخشلا نال معو | ظ

 فا'الا لبق ىذلا فرحا ناك اذا كا ذكو الأن كت ل تبل ةناواولا نمس رتل تدرأولكنأ أ

 كرحول هإ_صأ ىلع فرحا لوأ كرتوانك د ىذلا بابل اذه نم نكس ام بار اذمههتمح زبايؤدشنأاو * ||
 هلوادحو ءلضفىدح ا دهشن او »+ انئارفانعماءانعداعاذا لطخالا ||

 عامتالا اذهو نوكسلا مقا نيعةكرحلاءابت ارسكلاءنيسل كبريت دءدهش نمءاهلانيكستهيندهاشلا |]
 ذخفو دهش نولي مخ ىنب هما فاما وأن اك العف لءفىلءاينممناكو قال! فورحدح ًاهيناناك امفدرطد

 ةعسف تارفلاكو هىأ مكمللا ناو من ىشملاذهلوقد ب ف.فذتلا ىناءاااوتكسنات سك |تااوهاذاو 1

 لواتللاو عفنا اوءانغلا دملايءادوسا وةيطعلا ادملاومسو وىنغأىدح أى عموُا رعلان رمت تارفلاوهفورعم ||

 ْ لودحاهدحاوءاملا ىراخ

 لسمو هلوق)

 ل_>رلاىزغكاذ

 لعاديعسو: أ لاق (ملا

 هن ال وزغىزغلصأنأ
 واولا تماةناووْر-ءاا نم

 اهليقو فر طامالءا

 لاق المافن كف ةرسك

 نأب حو ىازلاانكسأ اذا
 ىتلاةإ_علان الواولادوعت

 لاف تااردق ءاناملقت تناك
 سل فيفا اًذههب ويد

 هملع ىنءانيوهالو بحاو

 وهامناو لص“ الاىف ظنفالا
 لوقب ىذلا نأ5 ضراع

 لص الا مركو لءىف مركو لع
 ففح ناو مركو ل-عهذنع

 للصأالا نأ ىلع لمادلاف

 لعفاا ل_هحولهنأ اذ_ه

 تلع لاما فل

 ءانملا درف تمرو

 هأ هلضأىا

* 



 8 معز
 0 ليهفدادو_.ألالوقتو فاطناو عاّسبباو لالا ودانحيو بابروحنامو مضموأ احوشفم

 1 | تان نمش لك فل نواعامو بالك ةزخسعادادون ار لادفلا قاولب نسانمح تا الا

 1 ءانعضوم ىفامن“ ال هل لاش ءالاتاس مناك امان امامأ »“ ةخحوتفم سعت ناكو اولاو ءاملا

 ظ قدزرفلالاكو ٌدردق لوي مهضعب نأ اك اهَوغ اوصفا تمّلد ,

 ْ فئعئاسف فو رعملالئاتالو هب انئال اب لهح نم لحامو

 | هذه ىلع املا ةملغلاهفلأ اولامأذ و الا تاماَمأوهماسلاَوحمار ئاذكف ةلفو خو هن اكشف

 ١ ظ 01 طال لاو اطلت رشة واحاذا وأ وه ىلا ماللامدهن 0

 1 .الو ىصخلاو ' لاب ىو عد تورش مهارئالأ واولا تاميىف ءاملا نكن كسأفاوا واو

 ١ دقو اهو اودهفواولا نم مهيلع فخ اءاملاو كاترك ذاملاهولامأف ءاملابواولا اذهل عفت

 || اطملاو اًنقلاو اًصعو اًمةوةواولا تان نمفرحأ الث ىلعناك امف ةلامالا نو كرت

 || تانيزيبوامتباواصغتوواولاناكماهنأ اوني نأ اودارأم-منأكلذو ءاسع”الا نم نههابشأو

 لعفلا ىف ثاذاواعفاك بسلوك اواشلاو ابكت اولاد فو طفح للفاذ_هو املا

 لعفلا الاستكْمم لعفلا فتاك امناو اعدواغسصو اع تلقاذارم رك هل رد فلا ف كلامالاو |!

 ةملعساغت و ءاملا هلخدتفَى رش لوقت اعل اوذتكنأى الأ يلب مل دع ل تل

 ا ]ل 1| ل عو تلقعرغأتلقلعف ا تافاذافاو را لوغتو اهلاح لغ فورا ةدعو
 00 0 همم 5 د َ ّ ُُ 0

 |١ نوكالو نب زغ اللوق نهاملا ىلا رخو اهلاح ىلعُم ة_علاوهريغتل فعضأ فورماربن " |فاهلاح

 اهمزلت ال لعفلا ف فعضأفل' الا تراصف ءامللا ىفاريصت هئافو اولا تفعضاذأق ءاسمس الا ف كلذ

 00000007 كامالاتواولا تاي نمش زوو فرس هس رأ ءامس"الا تءاناذاف ريلعتلا نم
 تناكمسا لك هفل [نوليعاممو مهربغو ميت تب نمريثكس ان هليغال اذه عسمجوو هايلا ىلا تحرش 8 ه : 2 1

 ىزعمىف تاقولك نأ ىرتالأ هاملا تانبنموشامةلزخعاهم الكل ذرعغل اوأث دنأنلا: لازال. 27

 قدزرفاةلامالا»اقدشنأو د

 هي ل + تلال نهد نمو امو ا
 ههفاشملا طسطيداكالا ذهل ثمو ماخدالا لمة لاثملا لصأ ىف ىهىتل لح نمىناثلا :رسكةاعا م هيفدهاشلا

 نم ةلامالا فى اراملابرقمهب وبدسا فه ل ء>و ل صختد داكمال هناف دق فتف هئافخو هفطا] طخلا فكيف
 مهامح نولحيالم هلا رقوا فاح لوقي دب لهس ا الوأت برقأ هن ال٠ ايا زنا نقل تال ىف رق
 0 و اانا وأآةلامحق فو ,رعملاب ع نمو مهل ءلهج نم ىلعالسهحو ةفخ

 هو



 تراضا ديأو اولا تاب م نوكستال ف ورح ىف تناك ف« ءايل ةفوأ ةيناتف هموت

 او ىّرعمو كبح نولوةداج 'ىسقتو ىلا الا نول. .ةالروثكس ان و اهوضر هر ةلزاعمفدتع : ْ

 اوفاروكمُتُلعَفْلَوأناك اذاعه بفامهانمو ازلاوءاملات ان نمتاك ين : لك نق انواع 5

 اًمأف زاخلالهأض عيلةغل ىهوءاملا عضوم ىف هل تناك امفءايلاوح وحن اك ةرمسكل احن ١

 لا را امّالاممع «داول تاك 00 -00- )ا
 اسي س ل

 هريسغ رار سل امألاانمعو اولات ناك الت فَ 1

 قدسعأو تلك داع اخنارتالا' هنادي ةذبط اتت الوان يه هن ءوقواولات ال مال نويفو اولاىتلا ||

 ا ماق كلوق كلذو ةلامالاو ءايل |نمتدس ءارتانههّث ,وقالف هوو ٌتْلَعافو 1

 عَن ولمس اوقف لاق و باو راصو#تغلنمو تم نولوشن نيذلا مهوتاماولاقو 0

 تراصق ءاناهليقنأ ال |زهاولءذاغاو لما راك لاك لوغب هن 2000 َ

 هئضاو اللاخا لاينر دل ان 0 لاصدار .وناهلبنوكمتىتلاةرمسكلاةلزنع ||
 تال سبقونا اواقو او لك تلفاك حاملا لابس ا وع نولوقمو فلاالا 1

 يشم 00 واسعا و نهدي نولي يلو يالا ل 0 2
0 

 -ه د 1 م

 اك نوكتالف بصنلاو عفرلا عضوم فام داعم سرر شرا مسكت ال

 عض ير ُلامالاو نال كاذاواعناك ١ اولامأف اديس اولاكو لباتورحآ فنوكنال :

 السك فلأ ل .ةالكنأاك هانت فلل ال اواي دبا نولوقبالو عفرلا هل دمهنأ ال 1

 ماشا قو 00 رو 2 انتي ءانهق تسلم ال ||

 مد و6 سس و< 6 7 اج لاب ترم دينا امج ترصاو اند امر رصاواقك 1 ننالئقب ورم |

 هسا راما ا

 85 1 لادكف ءاملا تأش ع نمالان ف 1 عل فورلاةقع لطف كيم ْ ا

 ا واولا تانب هيسشنالواهوف يهل ةرسك الدنا ال تاعف٠ نمكو' الا عومضملا تانبنمأيشنواسالو 1

 ْ كقدي "ل كولا ف نفت سم4 ها ىلع قولا ابنه عاداذهونئاماذه 1 ظ

 نأةسهارك ةاسعنوكر نورت < لاامأو اولا لوقف ركلات ل ّ

 اللف هلوق)

 (حلا فورس تناك

 ىل فا نأدب ٍ

 تاقتتا ما اللاق ىزغمو

 لع فلا امته امفرصولءا

 امك تو زعمو تمايحانلقف

 انلقف انيدثوأ ان معح لوقت

 انلقمك نانزعمو ناملمح

 هلوقو) تومر نمهن الكر
 دعس .ونأ لاق (فاخ كلذدو

 لعد الف فاح ةلامإامأ

 ىأ) فويل صأو لعف
 ةردقملاةرمسكللف (حرفك
 ه-تةلاما تزاح فل'الا ىف

 تاعحاذا اضنأرسكو
 تفخت اقف كسفنل لعفلا

 ملكستملا لعف ف ناك املكو

 هستلاما تزاحاروسكم

 واولا تاوذ ند.
 تاوذ ن-سموأ

 ها ءايلا



 لقأ اذهف هلوف)

 كالاع تر ص نم

 ءابلا نأ ديرب (خا
 مح ل الهدم رو سالكملا

 دب زنمودةعنملادلاو

 اهدءداع ةلصمم تسل

 انلوقىف ةلامالاتراصف

 مو هلو قو)ىوقأ كاع

 مهغأدب رب (حلا لام اذاولو هن

 اذالامف فاًالااواسعمل

 لو اذف فلا اولامأ
 نال اداع هلزن_عوؤاعح

 اداعف ةيئاثلافاأالا
 و ءرطلام فت سلو ف رط

 فلأ,لامفلأ تههشف

 لد ملف لسعاف

 كلذ فر_.ءاف

 قاريسس ها
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 د هو اراولا# و 2 000 الالفىذلا نك دن , وقناؤحاح فل" الاو

 35 م ااا ب حسٌ[لةُللُلجبُُُْساسْسْاُْْْململلالل

 | تيار عوق ل اكو ةريسكلماولامأاك ةلاماللاولامأف داعيا رسان لاق فقولا هسمزلاك نوكي
 ظ نولوقب نيذلا ضء:لاقو امس الوءانا هلم 570 اوبصتوالع |

 ند اهليقد :رسكلا داع فلا, هوهيسش كايد نزلو هاند 9 لا تكس !١ىف

 مهمالك فف را اذةرثكلا ا ائادنعنماولا د 0 ال كلا ترم

 لوقتو' لعاف فل, تيار طن كت ت0 اذافا الان ال اذه ىلا اذنودي ربلاماذ رع

 ىلو لاةلامال ةسس املا كا الا ليقاداسع

 اجب رضي نأد ربكاوقٌكلذو جي ريثك برعلا يس ”الاتلامإ 2 0 ٠

 ط ديرب لاقهن“ بلم هما ىذلا فرحا لمقىذلا فرحلاو ةمفخ ءاهلان ال اعتاد ربو

 دانا د نامراصم در رود هللا مادهلاك كلذلف اد دواولاق مهم“ 3 ارواح ذا مينا أ رضي نأ

 روحا اذ_هو تاعداع رشم فاواقو اولامأ فاهم ةعالا هده ىاولافو الع الر رشف
 ال 2

 نب واهنو ءاهلاعملامثتناك اذان ند إو ف :الاكت || نيب و هس ل ال نورك نأ

 كف ةنفخ ءاهل او ل 2 تادح :رسكللا نيدو ءاهلا نين نكي ملاذا ىهف فرح ةريمكلا

 اوام فاه و ىننبا اولاقو َتْرقلااذهاهتمّتَت :رةتسا عا [كاذك 1 :ةرياكتلا ىلا الاسف

 تشان ةذحب رمت مس إلو اهب «زواهلبكب ند رباولاقو 95 اولامأ امءاماا ىف

 تعد ةازساح تراصف كار كاد وفل“ الانيب عقودنأ كاذو 1 كب وهلاقااذا عفرلا

 5 هامل تعدي رااذا ًءلامامومضملا فنوكت الف لامها سضو كلو ىف ءاسلانأ ال ءلامالا

 مف ةلامإنوكت الو فل'االاب اللا عار هلام هلك انثلاو اولافثنوكال
 ع المن

 ثمح ءاملل اولام او 8 ةاولاع و فلأال !لمع ردك وءانانهه تسلدن الاهفح م وايد 5

 2س

 اولامأفاهديت أر اولا و ءاملا اوامأفادن تب ًراولاق و 5 وى باولافانماو فل الا نمّتن رق

 لاقو "0 كال ال اوابعزق اهو مكس ارمالؤه لاق و اهب رض و رضناولاقأ6

 نيذلانألعاو « اهب ْىحت لولاهتنزنعت اص ءاهلات هاج اًلقلامأ دمعات ولها الاه دع هالؤه

 مهو ثوعدارهتناىلاانا ةاوا مويه نولو مناهج رْضينأدب ربو لسنا كف الا اًدعتبأرا اولاق

 نوفلنتلانإ ومنمسيلو نموها فهن رع ىضتون عدسأو سق نم موقاضنأ هوب و ميعوشب

 ا ال اوامعرلف اند عوهو ايعثأرءالؤه لاقو ادعت أرلزنجاهلعخ



 ا
| 

0 

 أهذنا

 ةفل فاد تيارتافكنا اك لالا تلحأ اهذتبأ ارهذدمم لحجر فاولاق و واعرف ||

 لامأ ع نم لكس لهنا ل غاو «ب اا ردي لأ برقك ةريسكلا نماج رقلانب موا هرمضإ لأ نم أ

 < محاص نيب ,رقلا نمد او لك فلات دقهنكلو لمت ندمرعلان عال الا[

 سلا نمل ناي ند ذك هيحاصسصترام ضعت لجو هيحاص ل يعام ضعت ضاق |

 ا رعّتبأراذاف ريكا ىفن يلو "الا ع اك هبحاص سحأو هسهأ َنكلو بماي نم هريغقفاوال ||

 هوفانيز بأ ر لاق ديس رلاقنمو مهصأ نماذهنكلو هتغلفف لحم تالف كاذك َ هم عا

 ملعاو < انتم ارتطوف قع :رسسكلا ةلزتجاتههءانلا تراصفانديترسك# اله لاقوا ديزني ا ا

 نأ معاو 5 تايلااذ_.هقاهتمأسشن وايعالبابلا اذه ليقانرك ذامفتافل' الا لمجال ن منا ظ

 ءاهلا لسقامّتلمأ اهتلمأف ءاهلا دسعب تناك اذا واها.قامةلامألا لخدةلامالااهتاداذافلأالا

 نألءاو « ًةلامثاهلبقاما وعش كل 0 :وصنماهلبقاماهعيشناكف ءاهلارك ذيل كلن اك كن'ال
 سدس صح

 مدا دز ءايلا تراصو َبلغأٌدحتفلا نوكت لصالة داتا لمعنمضعن ا!

 َس و اًضعبمهضعب ةفلاخ نما ت درك داماذهفاَنت زءالؤه لاو دوصنم لتعملا هبشّنالاهن“ الأ ا

 لود م_هرثك !نأاك اهتمرقاستا تاك ذاءاسلا اوفو« تأ هرك ل للف ىرةلاما نيقب رفلارثك |

 رف هنأال كي ىف كل ذلوهقدالوةرمسكلا هيف يمتع ةهن ال ةراكلاو ضرس فل ٠
 هيفاسم اهدا ش واس ,واهتموان نموا مرضي فلك نمماسانتأراعاو 7 رس فالوءا سام 1

 ديزامموديزاهب رض أد باو ا ”رضين أدي راولاة فاه وي اولا صو اذاراسمذالا ةمالح ا

 اولصو ثِمح فقولا ىف اودي ناوكلا اذه لام الات ناك ذافقولا فاودادأ ممن الثادو ا

 ه2

 ءأم ءلاوكو كن هن ل اهلْنيب أ ناك اولامأ اذاف ءايفقولا ىفاهوا «+ ىجفأ ىف ف اولاف اك ةلامالا ىلإ

 ءالؤهلاكو دب دز ذأ صولا فلول مآ بآل صولا ف فنا الان الك لذ رتل صواذاو ا

 ىضمامفان ع ذا م:ل_عءاهيفتسل ءامشأ اولامأف وقل اق دقو لاما سشوار ْ
 5 اكثدح قمح فلأبف لا الا هذه همش هن "كش زانملو انيلَط لوقي مهضعبانعممليلق كاذو | ْ

 هم ماس صرع

 انعدعا اولاف ءالوهاعممو ابعت .ًأروادسبعّتنارلاقو ءأن نمالدب نكت لو مالكلارخ آ |

 اذو اعيجام_هلامأف ادا علاق 0 ءماولاقو ةماعلا لوقو سايقلا لءهورحأت |

 اريل 1

 هلوقنأ ال ب رعأا نم مهرع ريغ لوقسانقاذ و نابسمامهواًنازعملاق اذا لاف نمو سابق |

 مل ةريسكلا هلت ناك املك نأ اذ هلمش أ ايفر كسس وتا ةلزتعتاملا
٠ 

#6 ٠- 5207 

 هنأ لعاو هلوق)

 (لا لامأن مس
 بردعلا مأ نأدب رب

 سامق ىلءدرطدال ةلامالا

 كرنكادكو هنو-فلاعال

 معا أو هل اوقو)د رطنالةلامالا

 امقتاهغا الا ليعال منأ
 (حلابابلا اذهلبق انرك ذ
 نم سعب دمعسو أ لاك

 ناميشلاو ناك لذ
 اموريُك لا عت ر مو

 بانلا هنمضتامم كاذدشأ
 امم اش ليعالف مدقتملا

 ف هنااا تتلو
 بايلا اذ

 قاريسلا هدافأ
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 ةلامالاف ىوقأ ناك

 كنج رلاعساتاك اذاجاسط ا كلذو مب ًذاشوهامناو سا رقريسغىلع ليم امباءاذهو

 الو هيصنن ب 1 ًادريمالكف اةلامالا ن'الرثك *الا ىلعوولمف- مهماللك ىفرثكمنأال

 هل زنع لاما ذه لوبال نم لي مف سمانلامأو سامقلا ىلع هنو ردم ةفص ناك اذا جات فلأ لع

 َن "عا رحل اخف لافتا 000 اك ام 0 مهو جانا ش ةيهارك هلوق)

 سانلاقو ىوقأو ّل_:هملاري_غىلا برقأٌت هدو تلق فءايلاو واولان' ة بايك توكت نأ

 . 3 ٌ 1 ١ ثتثدم

 لس تنك ءايلا نمالدب ت داك انٌباعاذدوٌلاماذهو ٌباباذه مه رعل لوا 5 2 )خ 0 1
 ا 6 لعفلا نيع لامفلا

 اهتبناك نيعلا فدابلاو اولا تف تْوَرَعواو نمالد,نوكت قلاع الاب لامو بان فاهو مشو ١

 قنوا_.ءالنيذلاو هللاءاشنااهارت_عضاومىوانهواولا ىلع بلغ دق ءاملا ن العال ىف همق واولاو ءاملاتورغو

 || ثوق رات مس أل لاكو <لعفلا ىف نولعالو 10 قف 0 اراك أتصل او عفرلا لعفلا نيعو لءفاا مال
 و ووم وو ى هل د١ لالتعالا 7 هدأ

 دا ىلا دعو موس نم فا نيوو ودكم تي قام عفرلا ف نول _.عال نيذلاو ءأان * هلآ م دمناعو 6 0 0 اع نم 0 1 0 - ٍ
 11 اس تملا فورخلاف © ىضما مف همم مالا تاما ا مدلامالا ٠ ند اع ةلاما كرثديرب(ملا بصنلاو

 فل "الا ليف اهنم تر ناك اذاءاحناو فاقلاو ني-غلاو ءاطنأ اوءاطل اوداض! اوداطل |ةعمسا | هذه مال هلوقو) تانولام

 (ملاتاعفام نيب نوقرفت

 لاقو مان نيينوقرفد ىنعد

 تدءمرسباب و واونمةماع:م

 ١ 3 : 2 2000 - 2ك ات 200
 : اا 00 و ل النو نءاضوب فا طو دءابصو دماحو بث اعودعام كلوقكلذو هل الاو

 9 : 7 ع 1 5 -- 1 و 1 ١ 1 - و
 5 5 7 ١ 0: 1 1 7 0 م 0: 0 0: .آ ه

 ٌةرسسكلات غاي اهللع ٌتيلْعة ل ءةسل!فورحلا هذه عم تناك الف ىلع الاَلَمَل ا ىلاٌتاعّتسا || تقو تلقلافىف لوقت

 نمد اا ١] فل الاتناكو ةملغت منو ردا تناك ًنِف اهوكثود_-اسمىفابملع لو عنو ثوسو

 0 5 : 0 د
 عفرناك اههعضوم ب راقت اذا نيفركا نأ 5 ميلع أ دحاو هحو نم ل_عأاناك فا'الا : :
 5 0 : - 5 8 ُ َ 5 قاريسأا هدافآ

 ددحؤد ال مالا فا الاهذهليعادحأ ل_ىنالو هنود مق م هلع ىخأدح او عضومنءناسلالا 1

 2 4 . 1 2 3 ١
 5 سطاعو دقان كلوقكلذو يلتف اا دعب فو رولا هذ_هنمفرخلاناك اذاًكلذكو هقعلي

 ١ 0 5 1 ب 5 5 5 و 53 > - - 2

 اورظذ فاقلااهد_عناك 1 تدَصم هلوقاذه نمو و لغاوو لخانو 2 ود ومص و

 فر ف االادعب تناك ناكل ذكو 0 هولدأف فاقةلاداهعضو م نم فورذا همثأىلا

 : نمام دب ىذلا فره اهعتعمو مدان ضهاو طلاعو ا ول رتل دو

 ْ نمالادحأاهلمعالتافل“ الاءذه نأ لعاو اين د تي م وداامسلا نمنيسلا عنا اذه

 : ١ 008 اداة لت بسنااهمزا نفور امد هرب خف نسا تناك اذاامن ل هتغابذشويال
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 1 رادو قامو اتم طيشاّنمكلوق كا ذو َّ

 مهتتسلآنو وصي م ةيلعتسملا عضومف مهن لآن وعّصبم مح الفل“ الا دعن نوكر ام ةزنع سلو |

 هذي هدأ نك (دلاز رك 0 00 لاو: 00 1 هس ا

' 
 سم ة<

 2 ع

 ناك وأ هةازغ رع راصةضقلا هيلتان سعف خفلاهدعب ور و سكمريغاذ 5 انساجءالعتسالا قرا ا ٍ

 .اولامأف باهي أدار نولوقي مسهان ,ىمدتو مقلع فاقلاو مَ فامهتلتعامهن“ 1 .

 5و |
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 | نيف اضل 2 0 رامز تقرع باهت نا ةادتلا ْ

 : تصخلان اق لا عنع لو علام ئيعاَوم

 ْ اذاف هليلق ىهو ٌتخ ارت نيح شانك موقت دقو ه هوكتو قد وصقداصلان نينا عت لاك ْ ا

 ْ ةلامالا نمغلا الا عنعالهناف ار توايعف الل ف فورجلا زها ا 1

 2 ل 0 5 © وف ءودنأألا
 ْ مويلع لمني ناك الو بوصو بعضو[ يدي اوف مهارتالا داعص الا نم ميا ادحالاف 1

 ْ قاولمتالثأو ءالعتسا لاح اونوكب نأ ودارأمتنسلأ نود عسي مِلةستلاس قاوفوكيتأ ْ

 ٍ نيالا ادحاواعقوم مهتسا[عقتنأ اودارأف لهستلادعيداعالا

 ْ لكس كا او د عصي نأ نم ءالعتتسالا نم مسويلعفخأرادخالا ناكف اوردناممنأ ال 0 3

 : غو لا اور ماغعلاو فافلاو فاغشلاو بانل, اعلام م

 تاك فد معدل لوثالا ] اسمنال ماو اقف كاذنوكبالو اظلاكلذكو انالسغهئسلاعكلوقنمةبلاغلا ىف ىف : | ءاظنا 0 اغا هم

 لوةنو هلوق) ه.فةرسسسدملا ا فراخ كك لب ا تاَذَنِعف ةلامالاَىَل الا عنة قفلا تناك 55 احوتفم ىلءةسملا فرحا : ١

 ْ ناك اذاو ةرسكلا ىلانوقاعقجا نلف ةلامالا عنمت ههففلا تناك ذاَس لغأ ةضفلا عم ىلعتسملا |

 ا ول امرانففلا املا غفر مفرجنألا :
 : نانا نع

 0: لو. نمضءنو فورا هذ فرت اسكاذكوناعطملاو حابس تام ةقانكلوق كلذو ا ْ: 1ْ

 ١ َْن ًالووو حابصم ففا الاب صب فورا هده ع نمئئايف سالو لاعيس أ ألبعو فافق ا ١ ظ

 ِ ع رقت ءًأولوقتو ٌبهذم هلى رعامهالكو اوقف فاقت ا زئعراصوفا' الاءد_يكر متم أ

 المثير ع بادلوقتو فافقو فاف_-صىفا.ملزتعانههاه فهو ل مف انمضتينأو ا

 لسن ههنان عا وٌلاموتانامأف ام اونو فاقلا اوبصنف لقا مرتين أ دارأ نولوق» وأإ
1 

 هسا ”الا ىتاا ءاسلاو اورو اماه هال لاك ىلعتالامالا|همؤأي |
 | قدئنك ١

 | نييدقو ءاملاتانيفاهت "اللب فل كلذكو ءانلا واتا تقف ا ةريسكلا مومن :"ال
1 

 ( قاع هيوببس ب "ع (
 د 00 1

3-5 - 

 ناك اذاو هلوق)

 فر-لا لوأ
 وألف (ملا اروسكم

 فرح نأ ديرب كمعس

 انك اهناك ادا ءالعتسالا

 فرملان يبو ةرسكلا ند

 ضعيف فا'الا لب ىذلا
 هنوكسسأ هيددعتال برعلا

 هندةمدال تءمفرك هنأو

 فرحلا هلى نوكيو

 وألا: (حلااحز_ةتنأر

 ىفةلامالا نأ دي رب دلمعاسس

 فرح ن الوزئاح انمهذواحزق

 هريس لق ءالعتسمالا

 نآل حفلا غلمواةرعىفو

 كاعد ءالعتسالا فرح

 فاأ'الاو ةرسكلا

 ها هك سل



 اه ومش هل اوق)

 وأ لاق (ملاكلاع

 جاهحا ه>-و دوعس

 اهبدتودالو ردح

 لصأو طفالا ف تيهدنا و

 داو حو دداح ذاح

 لعاف هنال هذ اوح

 ها لعاوفو

 | اا اغضو راو مالنا 15 ا 0 1 الار عيان ٍإ

 ْ ع اا 2 ار تا ده كرفت هل معامانه س هلق 4مفةرعسك ال نكاسفلا الادعب ْ
 | ةريسكل 1اهيفودحانمَر ةدن الل .عالفةسكل اوك وك: نأ ه ركب ليال لرب ترصد دا ْ

 ١ 1 | 1 لاماذفو لعملاهد ةنانإ فل ”الادعب ىتلا ةرمسكلل اًذهىف ل عناك انئاعنأل ردل لاا ْ

 لالالا ىلعموةلامادقو هبلافاضملا مسا فاكللا َتلعجاذاَكلاعاسهو مرح ع ْ

 ١ هَ ا ل مسافات رم مهتشعإ لقو لص الا ترسكلااونيا شام اذه اح ةلامال كلاسع هنو مس

 ' كلام قوتك ناداود

 ش 1 | ناك ذابصنلا ىفعوقترلو لصتلاو ل صفنل نيب قرغفرسا لاعداد لابو طيشانمو قعانو ْ
 ا 1 9 وا الا 9

 ؟داذزأا لاّمفا : أنا ا ٌداو- ةرسسك اضا كا ذكف أدير 0 او هقاءاشن كلن سارى غو ل صقنللانياواهذدقو الصفتما| : ا 0 0
 و 0 ا 0 رو 3 3 0 00 اواح 0 م ” ةداعرشإ ١ اهلحأ نملاةةردقملا اجو

 اق "الا و يرام 1 ١ركتو و باسو ثيلغأك 0 1 1 موس 1

 نياعتصنل 00 00 0 اراك ا

 فاما تقام ىلا مثيلا فاقلاذ للا نكوقأ فورم ْ

 8 يام لوقتف كإ ٌتفصوام ىلعاهو رس أ هلصاا فمهرثك أ ا .مهمالك ىاهنأ اذه 5 و لعات

 | عاتسو لامانع مهدنع نكيلف اق ىو مساق ملاعاذهو مساق ”داسءاذه اولاقو مساق لاسع ٍ
 ا

 | رب نعرف نا لاسأن لفرط ىلا غاوي ةتبوخأ للا نأ كاذو َناَلَعو ا

 | انظف مزالا أذ هةلامافريختمالا مامهو كو دياعودانعف فا الا هلام ىذلاو ها هصن ْ

 | تيهذدقفا الا ناالاولبعمفلمتىذلاابب رق ارا 1 ااهلعوقت ٌةوَهلا هدهد وش :

 | نآدا روءاطلا عفاَسصيَ ل اال نأدا ارأ اولاه و امه «ودنو ىح مو ىل فا د ازععا هول عج مل وأ

 مس

 01 ىتلا فرحلاوح 0 ”الالق ف ردات "الام ههابش أو لعام فعاضلا ن نم لعمق

 | سل ع اع

 1 ّْ دقاعب كلذ هيسفاقاللَو الا عفامغاف ديزل زلاع رم اولاقو هلك اذه َعفف لد يامر صو
 م ١ 7

 | ن

5 
 9 م2

 1 ومما تح اح زر جب سدا او

 تا

 ا أ لاقنملوقفر 11 لالا تان ل فولو 5 لا تافلألاهبسشُت مذادياممرمشبو
1 

1 

1 

1 
:1 

 أ 1
! 

 اح راو و قاف ى ونةروسكماقلا نأ القيد أدارأ نا اهطيشب ٍ

 .٠" سه 7 1

 اهيضمو 22



 م
 109197107317717 1 هت ات 177 7+

 ى ربل لك تال ءو توفاه ل اولسع ملفاتك نِعُتي 1 ارواعلع هاا ا 3

 لوقكلذو انعام اولاقأك ل قوعو سانقلا ف لامن كالا ع قمرقلام ا ا

 اذه ىلع كلذ مها يلج فاأباه د (بتفا| ظجوانعو 8 ءاطاولاق إف باسو عتب :ًارمهضعت | ْ ا

 مهدنغنوكناردشلا اذهناكواأ ىىاانزرسكلا كوس ”ةءابض تل ا
 تباررةيدا نأ / او م 0 اوقف تحل يق ًارتولوةن مها ةعممو

 (حلا اريشك الع | فتيل ةرسكلا نال بصق اع ه ترمه لوقيل_يهفبرسعلا ن داع لوقينمضعب |
 ديرب دمع سولأ لاف دان ع ل-ةيرلو مساق لاسعم وضعي اتاك مهد تعور فوسف يدل امرشا ١ او زان عضوم 0

 .دعبامالءتاصواذ نأ

 اذا لاعااو ه-فةةلامإ ِ

 اذاً ريصد هن الهملع تفقو مفالاولاقو طع نمبرفافرظرانص مم هاوهاسعاو كدا نبأ ل ثنوكن فأن الآ

0 

 ني ءايوس ”الاتافلأ ندد و اشي اوق رد لإ رامأو تح هفلأ نول سمالّدتو ل 1

_.مهنكلو ةلامالاابهيف تزاحةأ ساو اهبالحر ّتمهسول لاقل لاقو ىََشطَعو 0
 قف نول

 ل متتالانألو اذنك نك لاما 1 اماذاتو اننيبوا نياوقرفاسعمام ا معأ
 ا كيل الاون هاو قانواناولاو امهلاحاذ ناك ذانْيمهملانيباوقر 0 نكمتماهمأ عمالصبالاامسا | 2 ْ

 تنأتلاف لأب انرطتعتو يمال امس الاولاسك تعا امناو الودَكاماهيف سيلودب طقليام ءامسأ اهم“ المد ١

 ىف فالخ الو ةرودقملا راقالو قاس لاح ىلءلوغيال هنااا أر ولام اذ#هلاقن و هناا خ 1 0

 ةرودعملاف لالا ةلامإ زاوح
 0 ا نم غلف كومو د ال م-عتاعد تءل عا 1 ىليندع 0 ٌباغالو 7

 قع 5 30 مم ثدناع ١

 لاملا فوق هلامالا نكت ث يحتفي ماب اولوشب ل منك سم عملامة نأ نههاه م !
 وم ىلع مالكلا ' ةماعلا دنع :ضسمالو || ٠
 ها اذه احاضن لاهديزتفقولاو ةفعاضما مناك ٌتحرخ اهب تمكن اذا ءارلاو م ءارلاباءاذسه هب

 نيءار اوماكت دق مهن'اكم نال اولمع لف شاَرفاذهوٌدشاراذ_هاولات كاذك ءارلا تناك اِف 1

 تناك ثيحفاقلاةلزئعتراصوتافل الان صن لعّشت وق كاذك تناك ا ا

 نمل ملا ناك فنا“ الا نموهامناو فعاضم هناك تفل ناك انة ني حوت فمي فرست ا

 عف ةرلا ىف لع ءارلا رمغاه دعب ناك وللا فا دعب ء ءارلا تناك اذاو مهلع فخ دحا وهحو |[

 ًاااعف تاقكن "اك تصنلا فكاذكو للاعفاذهتلقكن 3ك راج اذهكاوق كاذو تصل اوأ ا

 فردحلا لو ناك فل" الال_.ةفراملا ىفامأو فلاالا ليقّءانتآعفاك تتصنفانهْثيلغف | ا
 تلح تلا اننههل مف ناروسكمتافزسامساكاهس ال اموت وسو / 1١



 اولاهو هلو-ق)

 (جلا كرا رقم

 نأ دب د ريدع سوت لاق

 ناك ذآ لرارق ةءا رادع

 0ةروسكءارفلا الادعب

 ةرسكلا تملغوةلامالا عنق

 فل'الا لد ىلا ءا رلا حتما

 ءارلا تيلغاك لممأ ىتح

 ةلامالا ىف اهلمقامةروسكملا

 ىذلا ءالعةسالا فرحوهو

 ءارلا نكت لو فلالا لبق
 تفل الا ل 5 ىلا و ذخملا

 فرحن م ىو-فقأب
 عنا ءالعتسالا

 ها ءةهلامالا

 دقاق 7521737 1:17 فطن[: ه3

 ىوقتتناكا اًفءارلات الكلذو' اهلتىبلافل 'الادعب ةروسكم ء ”ارلا تناك اذا م ْ

 لا

 ل همس و

 م

0 

 هم صو

 ص وجا سس

 |0000 و ديو نوزوش ديلا نأ او دع ىوقأءارلا ىلع تناك فا هلا

 »م سام سما

 نمداك دا هلاح ىلعدوكر ترك 1 عدن ابار دع 537 ”تأنمددسع بر راك ا

 فلألا ١

م نم كلوق كلو فى ”الا تنصف ةحوتفم تناك
 ” راوان و و راعملا نمو هراوغن 5 لرا

 ا ا 'ككذكودراطاذهو مداغو براق كال وق ء ءارلا همف بلغت تعو للاعقولل اعتو لا هذ تلقا ا

 | ذاتافل"الاءذه لعّتي وق فمه تلا نمان كذا لاَعفو را ف لاعف فنا الارسسك ىلع ْ

 ا فافقىفامتا ارامانهه ةءلعتسملات :راضو ردت مث ركل 00 0 ٍ

 ا | طيشاتموىفاسمو امن كئادالم سك رافم قس او قراكمفان هذه لوذ وعدو ١

 "| ناو اهمثالفاقلانموق  نوكتالذ ا متاوذأو فاقلاتملغاك ٌتدلغف َكرارقنماولاقو

 1 لقىفعاملاو راغف فا'الانأ اك همني ود_تاو قرح ىهااق ناحودغمناذرحا هم اك تناك ا

 ١ أ انفاقامهغف سلامي انمام#يفناكناو واولا ىلاثدوَترَعصاذارلا فامهريسغ تزن
 0 5 , 3 1 عء 2 . . .٠ ه8

 ١ ىلعّتي وفاتإف ةيلعتسملاوك حقنة تغم تاق ءالعتساءارلا ف سلو فاقلابةارلات هش |

 1 كا ا ات را اقطاب د 0

 1 00 دسم تناك اًنذ 5 تا :رآلأ دا 0

 1 ناو 0 ]لاا عارم اهواعسم بصتااووعف رلاففا الا ار كر اا 0

 اولام أ كرد ىفاولامأو هتاوخأو فاقلا حسمت لاك بصنلا عنمتالكاذاوا عحو سسك ف لالا

 نكلوأ كلام فرحا ولبق ناك ثيحىلوأ ىهدنء كا ذناكو "ىف" الا نيب وا تدنن كي ثمح 0

 1 كلذو فل "الاب صفر فاكلاب تره ل اوي هنأق اسجل رح لو دقن نمضعبامأو ءارددعد ْ

 || اهك رت اقلك اذه ىف تراص4 ف اقلا فاهك تك بصناو عف رلاىفةلامالا كرَْتدقكنءال |

 ا ' نأ م همالكن مناكو عفرلاو تصالا ف ىقعب رثك الاف صنت تنك ثيحاهلاح ىل_ءرملا ىف ْ

 1 | وهاولاف ثيح موقدإ_عحاك لامع نمء دعب ءارلا لبق ىذلا ف را لغحو داعومخا مص :

 ٍ ١ ةلعلا نم كلُثرك ذامللاءاهنكلو ىل ”الاسصنت "نأ لعاكىف لص“ الوانالوقبنأ مهما ٍ

 ١ ةغالاءذ_هو بصنلاو عفرلا فاهلاح ىلءاهوكرت لص لإ كلذ نا انف لب 1 "ىلا تالاهارت الآ ْ

اذهنولوم. نيذلا نأ لعاو 5 د ْ
صنير داَقب تر يم نولوعب ٌبراق 

 ؛ نوي
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 سل د2

 )ل ءوط ( (عرشت نبذل لوغب علا 52

 بوكسنابرلان وحر مش 01 رداف نادال ع نعىغب هلا ىدع

0 2 

 صمم 5-2 «<

 مم“ ضصص م( ا
8 

 1ْ انييندلامالا ترا نا تاوودلل مناقرح فاقلا نيف واهس مم 1 الان "ال رثك ا ههابشأو : !

 ْ مداح األ معىذلا نأ ال ماقراسج ةلزنعن كي مساق ماج اولافولم_منكلو لحل قابهنمرك أ ْ 0
 ]| حصص

 هلا تل ا

 نم ليفان كر كام لماع ابو علان مدعأ ىفلبقرافب تررملوتو بارعالا 1
 سمر د < ىء 2

 وخ الاعضومن مالانوك الو 1 ادحاو فرحآلا راف ىف فا الا نيد ور ورح ان سلف لبق 1

 ترو مهمالكز 2 ةروسكم ل نار منام تك سلع فرتاماو سس

 صم

 هسا تاكل اذ مزال كن انا ىهمهمالكن مناك اذاهن ال راغب تر سهلت ٍ 3
 رس

 دةوةلامالا ىلعةر روسكملا ءارل اوقل مناملاف هر |[يلمقناك ناورداو نمفل' الاةلامازاود 0000

 ةرغسفمم تدلل امدقت || َْ

 : ةلامالا ىلعو نمر فاك 0 اولاف ن ب داس كا 0 الا 1

 1 ثدءح ءا راالبةرداشب ترم مس 3 رعى ضترت وقلاق دقو ةلعلا نمانرك دانت 1 1

 -افمراجلوقباك براق لوب هنأ كلذو ةروسكمتناك 1
 ؛ ترق انف اهييسغو اغلا تو

 ١ هن ه قع ن مادعمسو كانهاميوسأك انههام- عع وسفر ةاكباتو ع دو ةكاهلعع تأدارأرداقب 0

 5 امن م ا ةاكمّتر سم لوشن ا 5 رداكوهلوقتو : 17

 ْ تورم لوي نم برعلا نمنأ ل عاو 0 اهمأي كرد أدق الا ءالعتسسالا فورحنم 1

 : راسجلاىفلامالا ألا مسالا رم اولاو نيح اومصن 5 فاسقلل نويص:مف م افرام ا 1

 || مساقرام ترص لاقن هو مساق دياعو مساق لامني مساق مراجو م ءاقرات نيب ةويسغتتالا 00
 اا 0 ل

 ٌْ فرجوهورك دما قامو ةداضالا ىفاماريغتلااهكردنا :ههءارلا نأ البراك تورص لاق ا :

 ْ اذهورراوآال اقر ءاكلا رطضا اذاو رراعصهذهلوقتو كيلامالا مهدنع اذ ولمزاللا تاكرفاكب 1

 اء ءارلاةوةاراخا ذه ةيرلذاج اذ هلاك ن عع 7 ناو 0 اوكا اكو ةروسكم فا الا :

 ا مه-ضعنلاف دقو د ءارلانأ الرد اذسهفرفاك تلقرام ذه لوقو انرك ذاك انه 0

 ا ىف عاداذهنولوة.نيذلا نأ لعاو 5 0 ةَضقاَهبَطَمْفَ رافت اكد طيشانم 8

 | ان اكءارلان الزا مع تر رح نولو ةينيعلا ةرمسسك ةرمستكسلاداو ظلت مهن الن وليعالف توكسلا | 1

 : 9 - َّت 2 و 2 و ع و - 2 2 .ء 50 . . 00

 ١ راشلا نههللاب ريكتساو راسا, ترص م-هلوق كل ذو ءازرلق ءاروح هن كف هةفعاضم -هدمعإ#

 2 ٠ - 50 نة و 2 0 1 1 5

 نيف هلوف)
 مزاحو ماقرا_د

 وا لاه, (هبا (مسأو
 َْق ةلامالانأديرب دمج بس

 ف اهتمووو_قأ مسا مراج
 نيتهح نسم مسافرا

 ءارلا همسك نأ امهادحا

 لاح لك ىفةمزال مداجف
 راهلا قءارلاةري.ككحو :

 بصنلاو عسف راب ريغتت

 فرج نأ ىرخ' الا ةهطلاو
 فلأ نم دعب دقءالعتسالا

 نءهدسعد ن_هرثك أمراج
 ةلامالاّالدكو راج فلأ

 ى و-ةأمسافو دياعف

 لامقفهبنم

 ما مماق



 اولاوو هوق)

 اولوهب و نار

 اوقرفءالؤه (هللا نافرب
 : اولامأف هيلعتسا ١ و ءارلانيب

 ةءلعت لا ىفاول عموءارلا ف !ٍ ااولاقو اره سيلامتلز:.ج ارشالاءذهاول ارسم رو ١ ارقي أدار أواه ةبنأدارأ ا
 را :قدفل'الا ارهشو اهتوقل
 ةننموهامد_هفاالاتناكو فرالا | ىلبحفلأ, نارغنو تارع
 ْ مو فرطلاك اهولاعحو

ْ 
 انهن لاح ندو يلع لا فورم نما التاقحالو قر عب نااولو فيلا -عاولاقو : :
 نموهلوق) نونلاناو دمعي

 لاق (حلانارعاذهلاق

 فاهلا نآدير ديعسوأ

 ةلامالا عذت) نارقع ّق

 ةرمسكلا نيس ناك ناو

 | تآ9 لانغلا فلاالاو
 اهملق:ىملامسىف نيسسلا

 م اداص

 قءلامصل رك

 امهنس ناك ناو

 ها فرحأ

 0 ْ اَهيْضَِنأدارأ لان مو ىل "الالبقامل_.عاك اهاءقاملامأ افا ًالابءاهلاهبسشمذخأ ا

 : "0135 فعتمأ ءارلاو دشارلاعلاق مساق لسع لاق ن نو ةشارا هيرشي آدادأ لاذ ا ْ

 ' || نثال ةرسكلل نوابهفارّدعْس ءأر نولوقياموقنأ ل-ءاو « ُناَمَح لوقناك َناَرْعاَذهو |

 ١ فل الا ثناكو ةرمسك اهلبقناكو ةيلعت لاك تدسدلءارلا تناك ف قرملا خآ ىففلأ الا ||

 ' (لادو 0 "0 ا تيا تسلا انهداكو ىل-حفا ًاباهوهمشفراسار >آىف ظ

 . || 5 ةلامالانم,تدبام عنيف بالج اولاهاك نارةعاذ_ه تارقع ىمسإ لحرف لاك لامأف نار 0

 0 ا ةدئارفل ا ةنارسكلا تناك اناباراذ- ا را قيلامدقداصلا - :

 ىلبحفا "كت ساهم "الن حأ هلك هيف ٌُبصنلاو نا. ارعنبت حش ا

 ١ نتعلا ةريسك اهت وأ ىلا
 0 جةدو كاعد ارا تنك اذا فلأاهدعبس 1 ىلا فورا نم لامامباءاذ- مهب | 0 7 ا

 || ةعفلا يشوف "الا نم ةصقفلا ن “الفلا الا اولامأاكحوتفملاولامأ يلا هنت تناكو ناروسكم ْ
 ١ كلئالادس دو فل الا لبق تناك اذا!متازغعانههفورحلا تراصف ءاملاب فل" دامرتك ردا ْ تسال

 ١ ل تار نو براقو براضومف ةيلعتس ما نمفل الا لرقىذلا ناك تاو ءارلا 1

 1 0 "الادب نلف“ الاةلاما ىلع ىوقّتالو لاذلا ليمتفرذاَتا نملوةتو هنك اسمان الا

 1| نمابخال ل. الف ةريضاع لوم وعد :كنأامك أ أشعل الار ,ل-أ ال ةلامالات :راصفاهلق :وادذ ْ

 اهم ولوءابلا هيشنالاج" الو اياز نال اكءارلا نالةرمسكسلا مو رت كن "اك ْ

 تبرَو رمسلانم تبت مهلوقاذ- هلّدمو درلوقناك : ةريسكل امورت كدكلو اهلمقامّتلمأ ٍإ

 ("ما
 0+ ل7 8 ه 008ه 4

 0 ددتأو هل ان رمضثد رس ثولو هد برعلا تع علاق و اهليقاموءاهلا ل قىر ءراهمىف اولاف و
 ( ديك

 | دس 5 م

 00 5 6 ا 8

 3 ١ اًةيضتلقاكاريسعتءأر و مع ارز و2 ١ ار عتاب اودنو كل تي 1 فال نم

 لوأ ترك تعين ارسلوا و ل دا ابا لم سك كنك ا

 ١ لبس فلاوهخ ةماكلا ىلع باعه تف فرطلا ف

 ضو <

 نافرحا مم اك ءارلاتناك امل ر لا نمو رغصلان نمو ريكسلا ع نيو رعبلان مو درضلاَن مكلوق
 2-5 ع

 اينما 2-0

 سر لاذلاةلامالاهل مل كاذكةرمسكلا فل“ الا ل لاكفةيلعتسسملا ْ

 م د م

 م ب ع م )و 7

 اولاقو رطل نماولاتاك فيرا ا .ًراولاتو ءانملاةريستكلا كر ارقتلاو رشتمانم
 م ا



 (”ا/1)

 سىس ع

 طبت يأرلوقناك جايرافقاذس هلودو دوب 1 هنولوقب م مكلأو ةروسكمنعلا نأ ال 7

 نمل مم لامأف رّْلان 7 درج نم لاكن مو ترعلا نمباوت ”الاءذهىف سصذلاوةلامالا نم ا 1

 راما نكمل اذثوكنالفايلعتسمافرح ءا رلادع نأ القرا آَ

 ءاهلابابلاذهىف/ ٠

 نأ ىلا تلف فورحا لو ناكسال تمد ةدئاز ىهو فورحلا َلوأ م فتءامباناذ- هو 7

 ه-5 5 57ه

 سوح بص

 كلذ فندق تلكم[ اهلاك نفل الالاحو دحاو لاه لع سل ل كَ

 تدشوشعاو تدوس جاو تناههشاو ساس لعق او تح كسا كلذ تل قنديل ا 0

5-5 
 فلااحأو ثررع ةلكقاو تحن اوف تاع لام ىل ةسسرر الاتاش ع نمءاحام كلذكو 0

 و 5< 00

 قتلا فلا !رعاهبق تراص و 206 اذا قبابتكللو ءاغلااودكسأ مسمن المل مبا ّع

 د -مأىرتالأ ة ه-علر "الانا ك امنت راس دا ًنف تاعاف ْ 3

 ََك امتار د حا نك اسوا الان" الةعبرأ الا تان ىفنومضرأك تربل 0

 | تتملاند ردا نملافاك حاب راسخة علا نير فاكلا َنملاقاكد رف طبخت ع
 ١ رعت ل 0 قخأ ءابلاوةرسكلا نادل ع 8 الممل لف ريت ر صو رعب ْ

 ْ لامع تر سح لأ د لوفللاذ هناا كلذكو ةل_هقنملاءارلل طيَحاطل تف حار َ
 0| مح 1-8

 كاف دع لح "ف حاب راققو حاير طبع تدار لاك لسع ماهم الب ص . لفمساق ْ ا

 ْ دع عمق فقولا اهب ماك -!نأعاطتسا الفاف رترصت د تتح اذا ةملكل قلنا 11 0
 "اك لامىفةروسكملاماللا | ١

 ١ || ا 0 | تلصواذاف ىي ىو باننمناك ام عجب كلذكو هشوهعكلوفكلذو < فقولا فلا كاذم 0
 ءاطاا 0 ناقل ْ قالا ءاهلا ن ءٌتدنغتسافهن . ماكتلا لا تلصوكن' الّتفذحاب وت شو اًميدح ُ تلق || و

 أ ةلوصوملا فل الاا:ههةدانزلاو ع :ااىلا لصتلةكر هتهةدازلاَتمذ_ةفنكاسئدتتا| ٠

 | كلذو اهدعبامألا رقي امل لقبا نمرمئالافنوك.ةلاعف الاف نوكتامرثك أو | ٠
 | مالكلان ءاوتبامف هلوأن كسلا ل التعداد 0

 ْ ل ”الاقدع اول وة دا ريةنر لعةنالثلاهدهو تاعي وتلقت 0 0 ةنوكتوا
 ءارلا دعب تاك اذاءالعت مالا ْ قلطنا كلذو مولكلا مارا ايجار 0 هج مم الع الا او ٌتلعَفَو لعق قنهمزلت 3 ١

 أ تلوح ل ا 6 اذهو ترا سكحأو 1١

 مف ةوف)
 اهمال بني
 ونألاف (حلا ةلدغنم

 نيبو رف ىذلا دعس

 لع هنأ لداملاو لصفنملا

 طمخ تدار ىف ةحوتفملا

 ةرسكب لصتن لان اكابر
 ءاطااليعالف حاير ف ءارلا

 حايدف ءارلابدتعيال هال
 هلوقو) ىرخأ ةلكنماهن ال

 رغنااو ورع نملاف نمو
 (ملا قرشلانم لع لامأف

 فرح نأد رب د يعش وأ لاك

 ةلامإنم عم مةروسكملا

 نشا ةلاماوهوءارلا لءقام 1ْ
 ة5ةهءو عدو و 6< 5 هود و ه -»

 قرامىف فاألاةلاما

 قارعتس ها



 ةرفشإلا]
 0 0-2100“ 3 ع 5-7 5 : ١ ع .

 0: (كاذهف ءاهلاك ف رطلا| له قى رهف هسع ىقءاهلاك انهه ىهااو لصولا فا ىنعي ةماكلا

 ' 0 1 را 5 - امال ا ل 2 0

 1 ١ احوتفمانرك دام لك اوأتلعح تاصلصو تردون ة-عر الا تان مبرق:ماإف فرطلا

 ١ 1 سا 2 سم اش سابا يصيص 2 00 : 2 3

 لا 5 ا 0 17 0 5 5 رو ة-ددو وه ع5 -و 9 و 5-5

 ” 1 ل! مدح الالا ابن تافل الاءده ى كنت لات“ الت لعفتساك تر رعشفاو تمرح
- 
 ]| نها رن لجف أ نأأك ةبعيرثالانمرثك [لعفلا نمءانيىلا ةعدر الا ءانج رمل قت او اي سي

 ' || مالكلافّدَتال لَحرَفَسو نم ُلْعْفلا نوكمال هن الةعب رالا ىلءلعفلا نمءانيىلا ةئالسا

 000 ا مانع تر رة تلتسما تان ث فرس كانك الف لح هلم
 | 0000 اكلات الفد مالك اهلمقناك اذاتافا'الاءذ_هنأل_عاو 8 محا

 كلوقكلذو مالكاعدهرءاف ذاب ع تاقنيحءاهلاتفذحاك فل'الا نعهنىغتس ام

 1 هلو فل[ تناك ام عسج كاذكو مكر كاذذإو َح راو لئفاديزاوارع رمش ا ديزاب

 ١ || ثلاثلا فر انوكينأألا اديأرو_كمءاد_ةءالا فانركذامف ةلوصوملافل'الا نأ ل-ءاو هب

 | نمفلاالاتي رةكن[كلذو منور قا ٌفعْضْتْسأ لف كلوقكلذو اهعضّتف امووذم

 هحو نمّلعلانوكينأ اودارأو ٌةمخاهد د ررسك اوهركف نك اسأل مهند نك, لذا موهذلا

 7 هتلر الكاف نيله الرد | ده قونقو ىف ان عوسلا م ف نا زاول جفاك دسنتاو

 ||| كلذكو دحاو عضوم نم كناسا عفرّتنأ تدرأ اذا معلا لعفاك هباذه لسعفو مومضمىناثلاو

 اا 0 لاو لوو ناار نأ ىلا كاذ مهاعدو ددتاوهحو نم لملا توك ثا اودارأ
 امهرسسكف لباهكم!نيقاسلا بر شااولاتو َتَءالاسي ااولاقو للملا كلذمان ابن ليدملا نم

 (ٌقراصنالاريشت ننام ثعبلا) كلذ لدمو كلذف ماك اعمج

 تولطمضرالاف ىذا اذهك الو « ةبلاطَوَلا ءاودىف اهنلو
 00 م ل ل ل ل :
 1 0 فرالاوه ءامم» الادب فّرعت ىذلا فرك اوءاسمم الادبف رعت ىذلا فرملاىف ةلوصومنوكتو

 1 ا ك1 0 5 ل ب 3 0 3 0
 امفكلذانسبدقو فوسو دقلاوق ةلزنع فرحام_هاءاو سانا اولل_>رلاو موقلا كلوقىفىذلا

 1 1 3 32 2-- ءااج . و 5 ا : 3
 لون اك ىلأل وفن عطقي نأ دريمو رك ذتف ىسن اذا ل>رلا نأ ى رن الأ فرصتالامو فرص

 هاملاال اوةإصفنمتسدا مسلانال صاالو نبا ىف كلذ نوكمالو تاكو ناك لوقءمش ىدق

 د ةيااطوخلا ءاوهقاهابو د ريش ننامنلالوقرخ [؟بافدشتاو د

 لعرمكل اواهلءةزمهلا ”كرح ءاقل اىلعمضل اناهرسكوماللا مضنما هلت و هلوةقروحام ىلع هنادمشتم

 هريسفتب مدقت دقو مل !ةكرخاهعامتا



0100 
 - 5 هاض ])

 لان مدفانا مَكّشلا 1 لدا ذلك ا ذعد "العلام ا

 ليلدلاو هلوق) 1 ءىجوْلس هلوقىمالل ارم كيل هلكلو اق فذكر اذك نك قلو يق خالل

 ةلوصوما منأ ىلع

 (ميا هللا نع مماوق
 فاأل_هح ديعسو أ لاق

 كد لصوف لأ نعأوأ

 ه-وةفماهواعح م-منأ

 نمسا ىلع ةل“ادتناك ناو

 ن'ايصاك ىنعل تءاحاهتكلو وسو دعك : ةاوصةماهنأ ل بلخلامعزو دق ءائملان ال ءايلاب |

 0 0 9 0 ءادتبالا ف تناكم الو لف ىف فا "الركن اقل |

 : ا 0 هدومقم ءادّد الاف تناك تاي ناهتمة وتتم عر ا

 أ | لصولات افا نمءاهلثمو اوئسس واولصةّينأاودارأفادسح او ريسفاو ماهل دولا ا
 ىفالا نالمتسال امال 1 :
 0 نءاوحت لسولا فلأ اهمفىتلا ءايدللا كمر 24 مساف تناك اًننعأو أف ىنافلاالا الا ||
 مالباهشفانكسمي ملفمسقلا | 0

 سنو ىحدقو فيرعتلا || ت“

 ْ اهنآ عل لالا قدعفلاو مسسأت نس لامع راضو اك كا 000 الامف تناك ذارسساب || َ

 لصو ىلأ ىل الامدقو | رعاشلالاق هقنا يلو هلا 0 | صو فا فا الاهذهو |

0 

 ىرذنام قام قيرفو من * مدلل موقلاوي ر ةلاقو

 سلامفْلا يف ىلا انهاهتم م دحاو عضومىفال 5 0 ىىهاساو ّى ىلع هاو مشاو | ا

 سا ثرسعلا نمنأ

 نعأو نس ردملا دنع ْ

 0 م ّْ 1

 ا اولعفاك مالكملا ن ماوتيامف نك ءاملا هذه توك 7نأاودارأف مسقلا تابفكلذ انبات |

 حاجزلارك ذو ةفورعملا | اذهفماللاوفلالا ةَمق أد دق هقئاءاش نا كلاهنبةسءاهسأ ىف ولاعفالا نمانركذ ذامنكلذ | أ
 نأ نيمفوكلا لو_ةوهو ا

 1 الا يا <٠ م

 وراس ابار سمع عا نبا فل اك اهلعفسهقلامي لاق 2 ةدنلاإمهضعب لاق س ةوبلاقو لدتا لوق |[ أ

 رع رعت انئاعتايلت اواو نكسأ ةسمولعم سا ددركل امعاو 4 ءامس "الاف اهتوسك باياذهإل )ا

 هل ءايل مهمالكأ ىاذاو 0 اذكهلاعف الاك افي ” ءامسأ اها تلو مالكلا نم نم

 نممسممو نعأن ءميلاب || نائب أ كلوفك نان اولا ف ثينأتل ةاستاا 1000 لاقت ثيأتل ءاهلا وفل أونا أ
 م-لارسكبهللا م لوقي

 ا | نيع نم ميلا ملكت هناك ا 2 56 تس لساومساوما | اولاقف ثدنأ اهلل ءاهلا وقل آو يا |

 هويت عمأ ةصقق || لع ءاننلا اع توت مس دا سدا ورع واو امومض«ثلاثلا نك ناو ءادتبالا ف ||
 فا'الا ةهقليلخلاو شن ل فارع دعت الانينو اهتساوقرف كلّذك ناك اًنإف عف ةرلا لاس متاع لاس لك ||

 لوةنم سنون ءاكحامو ماللاو ا امنأل رد الاواهلاح عير اووغتا ف فا الا اوكرعف ةّمانأ نيشان ا
 رسكلاب هللا ا مهدعن كش طك طل د 22 السك طه ظ 402 عدوا ١

 نا فأأب هءاسمملا تييلا مهل ا + لذ انقحلا اوان عواذعد ناليغلوقددءدشنأو # 1|
 راصتخاب ها ةلصتمرك تلا هنءاهتداعا أش ملكك ل ةدنع ا هدعبامت ماللاو فل" الا ل صق نم وحج ام ىلع هنادجسشةسم 1
 تبدصن لوةهدحل شذ و د كلذ ىلوقلامدقتدقواهدعاع ْ

 ىردلام هللا نعل قد رفو مف د مي : : 1 1

 هريسغتوهنلء: مدقتدقو لصوفلا اه "ال جردلا فنعأ فلأ ع 3 ْ

 ا( نأ هوس ت96 )



 0 ١ ق اهلا ةلزْنَع تراصو مهم الك ىفترثك امنأآل كلذ لثمو اول و 0 الناولعفو اهلاح ا

-_ )01/5( 

 ءارلارسسك لص الاو لونان اولاتاك ثااسثلا مومشملا لعفلا ىفآلا لامف“الاو ءامسالا ىفادبأ

 لاح ىف نوكن :امغاةعضا ال انونفف ةعفرلاك ةبترانث نكست 2 لورق ةضاعبر اصف

 نمان 7 ذامالا مالك اهلمقناك اذااعرجب فدك لصولا تاسفا [تاغا' الاءذهنأاعاو م عذرلا

 1 مسقلا بان ىفامب كلذ لعق اهانرك ذدقتل لسسقلا باف نحف وماهفتسالا ف ماللاوفل' الا

 : قامو ماهفتسالا فلاب فل الا سدنلت نأ نا لاش 1 ود تح

 ْ الطِب "الا ف ءارعسشلا تلاقاك فئاتستو كمالك عطقتنأالام الك اهلبق ناك اذا ك!ذريغ

 ) لماك ) 00 5 فكدلالاك عطقدعباهودتب اهنا لوس عضاو هاجنال

 5 لاعج ريغب اه أري ردقأأ ِ اند-ِلو ءاتشلا قرداَسالو

 0 ٌرووَرلا قطا « هاوأ ىلع ْدَدح ٌبَهْذُممَ) ديبللافو
 ممالك "0 0 هللا بلا عرس رم ناكو ةماك- راَلوأ ناك ؟ ىثلك تأوعاو 8

 كلذو مالوأ ءاقو اواواهلمق ناك اذا نكست ءاهلاتأف هوو هن متاك امآل اريسغتت 7 وفد

 0 1 رس او مالكلانانرُبَك ملى عكلذكو اقوهف كنمريخو أو ىهاذوهو كاوق

 1 د ةقذ هك فاول اونكسأف فردا سفن نموعام ةلزنع تراصاهد دام عمألا اهب طلب ال

 3 ْ لمعتست تراصو مهمالك ىف ترثك ثءح كلذاولعف وسو سو ٌردحرَد دقو ىذدىذرو

 .[| لع فورطاءذهفءاهلا توعد برعلانمريثكو .افافختسا فورحلاءذهىف تنكسأف اريثك

 ا
 اهدعنأم عم لإ امم طال

ترم رظنملف كلوقكلدو
اهلا ىلععا هلا 4 نمد 

 5: ْ يه 

 اهلاح ىلعءاللا ىف ةرسكللا لو و

 ءامس اللا قا تونك ناءاذ د هئع رتانإ قدشتأو 2

 كاعح ريسشفداهازند 00 انديلوءامشلا قردام الو

 مال تي يلد هلو ارطكلانأكاذعوسر ةرورضردقلا هلو ةنمل صولا فلا عطق :, 1 هاغلا

 نحر تالا دملوةنامرلا دش ا ادا لو. +« ةرورضلاترقأ ن نماذهو ل هذه ىءعطقف هدام دس

 1 ديبا[باملافدشتو * زدقلااهلرتت هقرحشلا»لاو بدأ

 موت اوروزملاقطانلآ د هحاولأ ىلعددح تهذموأ 0

 ارا .اهتمل شكران دلاراث ؟فصو + مدقت ىدلاكه يف لوَقلاوقطانلا ف )صولا فلأ عطق هيف دهاشلا

 1 هتيطغتوئشا ا ىلع عمطلا حاناوسرادلا اا موت لاب ورهاظلا نيملاق وطانلاندارأو كلذ فباتكلاناهمشو

 3 : 1 كامسهذ1 اود كلاراظسأ هدارأو : هع رطلا وي جلا

 0000 ود نمس و. اولاقأك كودفم ىلع ءىبوزهاماوز رأىذلا نيا ىأزورملاىو ربو

 هو



 ("1/ه)
 كا ةه سنبل

 +١02

 قتلمان 0 تعفو الا ةدض املك

 كردلا ىف بايلا ةيفارمك ةعوطقملا ف ل'الا نيد وامتد اوقر كلا هل ساذهاواعحو ناتك اسأأ

 لذو بهذا بهذاو لحرلا ءرك اوكا برضا كلوق كلذو اووديكش لوالا رك انا نوكينأ

 كا ذوو برم اءأنةلزغ ع راصفن ا 00 رك اسنيون لانا ال قاد ا 1 ا

 كردتلا اواعحو ل 0 1 أ

 ١ كلان اطقم ودل 2, طقو لح ٌرلان و تدل هتانإكاذن ت6 0

 تاع ا 0 اذَ-وهَذ اسما نكي مل اماذه 6 0 1
 كفو كرامتها لاقو ناعك اسقعلا اذا اوريدك, نأ م عمالكن مثاك ذا اذهاو مسك" 2 ٠

 ءادستبالا ففلالا اومناكموكر ثيح نك اسلا اومضف ضرالاوت اولادنا |

 ا لس ْ ْ

 5 هه 5 -- 6 ةصعو ود 3 س

 تادرس 0 و 0 1 نيا ”الاربغف را
 *» لسمو 0

 وو 2 ا[
 ١ طم درهما اذءو يل كلا 23007 3

 نمو لوسرلاَنموهنلا نيمار ايبرنا نيود لتر اذهارصتت | ْ

 2 :ًباهو تضواو فقم يلع نحف ناتو العو٠ نكنتوو مهمالك ىشرتك ال َنِلمولا ا

 اًمأَف سامقلا ىلع هنو رخو هو رعسكمف هللا نمنولوةب ب رعلان ماسانثأ اودعزو َفكفأ|

 كَ 5-5 ا هرب -غ ةلزخع ل صولا فاى ة ةواعد ملمس ”الرسكمالق لا ||

 ةرددعو وس وهم

 .قرثكأ ىو ساعلا ىلع موق درس كف هالا افلأ ارمغل_موفا ا اهدعن تاك اذانمفب درعا ١ أ

 ماللاوفا*الا ن"الرث_ك مالا افلأ عما م'الماللا ف لأ ىف و رك ودا ىهؤمومالك ||

 نمكارةكلذو داَغلا ةلركع هللا نمراصفافا ذك ااوذهذف م ا لك فلست مالكلا فرنك ||
 بي ا

 تا الر ل د دقالاح ءاميهلا تأ ال كلذ“ 00000 ندنك" كافاقتلال || ا

 ريسسطتو هلوق)

 هلل نم مهلوق كلذ

 اعا (لوشرلا نمو

 ىف اهترثكل نءاوعقف

 ةروسكم ميم او مهمالك

 نيرعسكلا ىلاو اوهركف

 فء أ ىلا اول دعف ةرثكلا عم

 مام اورمسكو تاكرملا

 هنروص ىل_عو_ها# راك

 ىنكمأ هتان اكلوسسةك

 مهردلا زكا وقكو تاعف

 نالوق. فاسكلا ناكو

 نأال اهفذوتلات ىف نم
 كلذ ىف تأ.ملو انماهلصأ

 0 اامأو ةعنقمةحح

 رسكلا اهمف ش_فخأالا

 بحوأ أو هيومنسه-عنمو

 امهدح أ ناه>و همف وتفلا

 ممملا نيئك اسلا ءاقتلالهنا

 و هللا نمىلو الاءاللاو

 ءاب يملا لبق ث"الاو رمسكي
 اوهركف ةريسكءاملا لمقو

 ىقلأهنأىالاو اهبفرمسكلا

 ' هللأانلوقنمفل الا ةدف
 ةفوقومهذهن "ال مما ىلع

 فاألا ًادتت نأ اهقح

 ها هح وةفم| م دعب

 قارعسلا هدافأ



 فهلا
 1 نيل نمعرجاهورجأف كش ماولاقف ءادتف موق تفدقو ّن رمان و

 ا

 | ىف ىتااواولا فردا كلذو لولا فلا هدعب تف ذل اذا نك اند مدبام بان اذهب

 |١" كتناإومرو مُكسبلْصَدلااوب-::الولجورع هلوق كل ذو او تغماهلبق ام ناك اذارامذالاةمالع

 ١ ١ سفن نم ىلاو اولا نمي وات لدشلابهم واواةكرح اولعح م_ملأل ياكل معز ف الوتما و

 ْ نماو 0 ني لَصملااوستالو موق لاق دقو ةامواداو وحن فرملا

 ا رع وارل لا اوما اداوداهو مشان ءطّصسا واموقلاق دقو ةلملق ىهو نك اولا

 ةمالعىهىتلاءاملاامأو لدار وسنالو ةلزتعتل- 0 1

 أ مالت اراللْجرلا ىَتْخا كلذو لصولا فلأ ىف ةروكم ىسهن حوذفمُق ةرعاملقو راتعخالا

 || موا اولا ىو انوهىَرحت تراسف هاييلان نم ءاملا ةكرحاواعجواولا نمواولا ةكرتساول هامل

 هدا لتاوا ةروسكملاح لك ىلع ىهف ترمسك عكسي لصْفلااوتتالو ىرججاهةبزحأ ناو

 ٌتفذَحو عمجلا ةمالعلا وت اواو تقلا عمت تهل ةدئاز واوان ال نوُهطصمو او واولا

 اهل مَنيفطعمف ءاملاو لعفلا ىف كلك مسالا فذ هفاو تح اواو تف دام مسالا نم

 00 هللآ قطصم نمو هّقنًاوفط صم كلذو ىدْحا

 ءاناو كم اللا د اةثالث كااذو كنك ف 0 1 ا امو

 ا ]| لدرلا ىركلوقف فل إلا فذحامأ انو وضم ىرساهلبقىل انالاو رو ك0 رحاهلمقىتلا

 ااا 00 راء تراص تك رساذااهنال اهك رخاوهر اناو فلو ىرديرتتنأو
 ا ليضرا لمحه ذ_هُكادلثمو اسايتلااوذاخل ثدح فل الا اوفذ4 نوم ته5:امىلارعصت

 ا اونذ ف فلاالا نمل ةئًأوهامىلا اوريصت نأ اوهرك قطا 1 ىّرعملادب م تو مولا ىّرعمو

 داولانازاخاورغاولاو ءايلاناواقامر اولافو ثمرمهلوة كلذ لممو اسايتلا اوفا ثيح

 هرخآ فسيلاميس كال اوةذحول ممن الناب رقذو تامكيحاولاتو دحاولابنانثالا ستلنالثل

 || اهرخآ فن أ لعل لا كب نمو لحرلا كبح ذه تلقاذا تنآو ءامسالا نمثينألا فلأ

 ثنأتلا لأ هرخ [ىفت سلام اما فلا قفاومف لحل لي تءًارلوقتذقتاقثاق املأ

 طفل لنا هم فل الا والا اعضو م د نال تاقول تنأو عضوم لك قهمزلمال اذه نا

 0 0 اا نو توب 25 "الاه فق تسلام را



 ("و/و/)

 ثيحاوفذغ رسكي تأاده ل ستراك اوهفملاونوكم او هيف عفرلا اوه و اكميف ا ش

 سانلاوعدي وموقلا وزعي كلوةف مومضم فرحاهلبق ىتلاواولاف د _اّمأو اسايتلا اوفا

 ارحم ريف رس كلا اوه رك ك انهمضلا اوهركو لانه عضلااوه درك اكرسكلا اوهركو ١

 سيلورت فدى الا ع ك سلالاوفذحول مهناف لحرلا ىّسْحاو لجرلااومرو موقلا 1

 ءاملا لمقامو ىّسحلا ءانكلذكو تاك م اولاءذه لق تأ اذه عمو سايتلا ضومانه 0

 ساينلالا فاخمال هنأو لقت اهنأ عمت ا هوكو وعدي اهنمواولال قامو ه و مى فام

 127 عب كلذ لممو اذساو ىرخ اماه تاماوك ىلا نك اولاده ,رجأف فد ْ 0

 تقذح اه دعب اللاقثتسال دله ال فخ لى 1 حج هال لاَقشتسالا نماهيف كلذ نكمل ولو أ ٌ

 كلذنبدقو فاش راو تاه ا كلو |
 هللا ءاشن كلذ مل ارخ ا سواهد يام ِك اركانالتا د :رحالاءذه نمد ربالامباناذ هوقو

 اوك اغنامهنأال اًمووُمأرملاَتمَ وموَقلا لعب مو لحرلا ع. لو لجل فكل كلوقوهو

 عساو د زنك ل تلقو كنآ ىزتالا مزه كرخ تندرا 8 عقونك اكنكاسلا اذه[

 هل مشال كولا منه تناك نلف هتفذل فل الا نيت لف ْثَمَرتلقو كاذكو تكس ورع 0

 رد :رسالا هذ هاو عج ووواولاو ءايلاو لكس[ تيس

 ةغاق ل[ف2 ل تاقاذا كاذكو ٌتنكساتك اساهدعب ركذتماذاكن' ال نينك اسلا ءاقتلال

 نماديد كل ثدح تكرس ءاكق'ال لول وأ عس و 5 رتتنوزاجلا لعأ

 اذك الينةذكلا ىلعردةتنيكنلو اهكتئذلانك الالعاب واو ا
 تناك فقير ههنك الاد سيرك ديلا ذاف كير سلا ناس نيتك سلال ا

 َناف اع دالوشو ناك مهلوقامأو نك اساهدعب رك ذيلاذاا وكس 5 اهلاح ىلع ةنك 1

 لف نم مزح ةكرلاّسفذ_> مزه نوذلاَّتفذ_>حاسفاو لاح 1 ىلعمز او تاكر لاهزه

 يا ناَتَمَم لاك امال لاَعا كلذك ناكو لو نك اس ىلع انههفاألا لد مودحاولا

 عد رح 1 رق تقلل الاثاك اس را

 واولاو ءابلا تاميىفكلوقكلذو جب فرخارخآ ل رت فقولا ىف ءاهلا هةءاّتام بان اذه 2

 مهن ال كاذو هضر وهضفيملو هاو رعي لو ةمرام زا لاح ىفمالنهيفواولاو ءاملا تلا 1

 لرصتملااونكسي تأ اوهركف رملابالال نإ كاذناك اًنفاعبجبَناكسالاوتاماللا باهذاوهرك ||

 وهو هوق)
 فيس 0كلودق

 هنا لل
 فا'الا نم انطق أ ام
 ءاقتلال ءاسااو واولاو

 كوساذا نيساكاسلا

 عامت المدد نأ اهلا

 نك كلا درب مل نينكاسلا

 سس رحتلااذهنألىهاذلا

 مزلست ةكرح سدلو نضراع .
 قاريبلاهداقأ فرسمحلا

 افا سهاوقامأو هاوق)
 ديرب (مااعس موالوشإو
 افاخفف ل صأالانأ

 نافاخع اعس والوقيو
 لحدفناعس ونالومن و
 نونلاهتطقسف مولا

 ةَشْنَملا فلآ ل خدتوو

 كلذ لف موز ى م ىلع
 ىدل الا تش

 ءاملاو واولاو
 قاريسس هأ



 اماو هلوق)

 تءقونم هقنال

 لاناوق نآديرب (جلا

 ه:مىهذدقه-ةرلو هدد

 لعسفا اءاؤوقغو تافرح

 ىوو قد قو نمهن الهمال و

 بجوأ هيفءاهلا تايئاف د
 مراففامتاسشا' نم مزلأو

 اهب فادحالان ال شخاو

 مزلأ اهل ضو .ءلافرثكأ

 تنشال نهبرءلان مو

 ىلعهن الاضب كلذ قءاهلا
 كرد مامهئملو الانيف ط

 نك اسيناثلاو هنأدتمف
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 ا تناكتاو اواو وأ ءايمرخ [ناك لعفلك كاذكو نور درة دن تابعا ذل

 ا 0 7! ملت ةلطددج نآك ذاق فلل دقن نوعا عرطع ردح اهنحالا ةدئااز ءادلا

 دقو 1 رو اهنعَسينغتسسا فقم اه لقول توكفلا ناك اذغاو ثكر فقتلاذاكنأل

 أ ليان ع ا لاو رعَأو فقولا ف مرابرعلا ضء:لوةد

 | ار هلا "ال [ةلزتعام 31 اك ةاا ىلا اولضو ثيح ةماكلارخ [ اولهج نمتْغللا

 1 ١ أ امأو 00 فوصل كل تاو ةىتئانج وعلاش تآ+ 4مالك ن من الع ا

 ا ْ م الرش اقاهك ”نمفقولا ىف ءاها|همزل هاف تدعون ّخ .ةعأ عن اوتو نم ههنا

 أ نيملاونكسفعأوما اووهمف قولا !قاونكس نأاوهر ؟.ةماللاو ءالا اهتم ٌتيهذا من الاه

 1 ا فلا« قود حاو فحل والا فردا سفننمبهذاعاو فرلا سف: ن منيف ةرستاهذ عم

 1 باّطلئاونأ عزو ناقرحه.فننمبهذدقو نيفر ىعاذهو فرحأ ةثال"لعوهفلصولا

 05 دبا عضوم ف تناك ار 1ك علا نورسكس توعد .هعدا نواوتبب رعلا نماساننأ

 | لادلا تناك ثمح او رسكف ملا عض ومىف ةماكلا فئثرخآ [ تناك ذاةتكاساجنأ اومهو

 ا . يهز لاتأك لغو هامناو شيدر غل ذهو ىتفابةراولاكاك تانك استانا ةنك اس
 ] "اج ناك اذا ايش ىاسالو ءاأ طماع الردم تسلل أى ادب

 | اها 0017 ناوارلاو ٍء لا نمانرك ذامريغن 0 را نيرا ءاهلا هةهتامتاناذه

 | ١ تملبتل كانودلا كاذزخ 4 ىناهد عب بهذتبل تلا فور_طارشاوأ ةكرس نيا هنكلو
 نمناك ثيح»_.5ُر حنيت نأرد ا ذهناكو عيجلاونيتثالا ُنوناهنكاو بارع فور

 2| ااا 1 نال وشموخ 1 نم ف زد ل عاكر ضف نبق ناك اهةكرش اود تأ ممالك

 || مهووس مهرب راضامهكاذو هينالْحإكاذو .لبفام نكسيو نكسينأ اوهركف
 | نولانأاضب أكلذعمو كلُتركذا ل كالذاولعف هنم#دو هنن رثصو هك الذ لدمو وم 0

 ا فاتر هلرادو ةلذىرتسوا مم نو اوعام لزرع كاك ذاك رتل دك و ئاماضر [ك لذه ةسفش
 ١ بارع ونيت سيلو نك اسالبف نوفا منألنيأد رتل كلن د هلا ءاشنا لرقم

 فركلا اذه نال همم واوق كلذ لثمو ردا كلذ تي ربأف لاح لك ىلع ةحو تما كلو
 ا كلذافتوصا !فاهمفو رخال مونولاك هه ىهو نكا سول قامّنأ نبأ اقام

 أ 0 0 5 رب هل مهلوق كلذ لثمو ماعدالا ىف كلذ نينو ءاف1ناىفاولشم



 ه هوه <

 ١ :  00ه«لاهالأ سانلا اهنا 03

 2 1ك را نوذس الدنا ءاهلانو ةهانالرثك م هو برعلان م ءالؤهريغو لهدرب را

 واولاو ءاملا تانيىف كلذاول_هفاك ضو اذهىمهمالك ىمسالااذغم 5 ما ونذك منال ا

 يئاهيلا جاتا ءاو اهءىغتسادقف 'الءاهلاهنمّتِيهذ مالكم دعت اك اذااذه عسجو : 3

 متسوةنابر ءالوند ذاملّدمو هدنعت كسام لردع نأ عبطتسسال هل“ ال فقولا ََ

 ةسص 572

 هنإ تقف تربك دقو 3 5 الدق بسن هدو لاو لاا هانعموناثودب وأ | 5

 راصف نك اس فرحا هامقو بارعافر<#تنسداو د, ازنوناهل الهلا مهلوق ملا 1

 اورحن 1 , مك لعاو تلو فم" ىف هلكلو هّممأو هفك فقولا ىفاولاقو نه ةلزع فرحا اذه : 1

 نولوق م- 00 ءزو اك كا 0 ءادولعحانك اساهلمفامتاكو بارعالا فرت 1

 هدو ه - هموسه |[

 ولم ىرجىربأا و نا اساهايقافواتلر ءإءات ا تقطن نوديرب هتقاطنا

 تن رسافاك اياهافك او خا تعجن“ ال ءا وأف ل اهلمقو ءأب ىهىلار هر 0

 ةضاق اونا ار 10و امو مدل هن الغ توتا همسه هنود - 4 موهئاطشم ىرخ 01

 رؤر جار محملا ضع نو ىلا ءام ءلاٌكلذند 00 3 رم قامو هتك نودي ام باا ذه 0

 اوغرك هَ يس هاو هن دع دك نم ءاجو ُهممالْعا ذه كلة كلذو بوصخملا رمضملا ةمالعنوكتوأ 3

 هنأق ءاملا نكس نأ ىأر نمامأو اهونردفةمهح تناكو بارعالا تزعل لا نأ ا 1
 31 ّ ْ 7 : ' و

 نودبرب مهوهمهاولاتو ىمفقولا فا منمفذع لف لدول ف هرعأ كإذن'ال ًءاهلا دنا ْ

 ناكسالا اهومزلب نأ اوه ”ربارعالا فرصتال واولا تناك اًنلءوهاولافو ىدشارباهوهش يه ا 1

 كك عمد مهلوق كاذ ل-ثمو هول مةلزيعمفدك | واعج كالا ارنا هول عفن فقولا ىف 0

 اولعتسادقو انهاهقملا ف قولا ىف ءاهلا لانه قل نمو لد الاةزنع ل صولا ف ةاذه يجو ْ

 ىهو فا'الا ىلا جراما تر قأ ءاهلا نال ءاهلا اول متسااك فنا الا اذه. نمئنف

 لوةناك لمح تاقتئشناو رع 0 ا اولصوا. ذاق أع برعلا لوف نا بةهبدش ا :

 لفل الإ الا فراق نورك لاذ لوق نأ لاق لصوااذاف انأمهلوق كلم 0 5 0
3 00| 

 ني هلهالا سان اء ع ةكرالانيينتلا اهلا هقيلتامناب ف دشنأ 0 * [|[

 اهم ”ةلاتا ك6 د اوهركذف ب اريعالربختت الءان .ةكرحاج” دكت اغار :فقولاف ملا ةكحنيبتديةدمالا 1 ٠

 : تاق مقرلا نءال هل مقابل ١قدشت و * هع زال ىمةكرح 1 ١

 هنإ تلقف تربك دقو ل العد تهشن نزاع و

 منان يمنا ىطمو هلمق ىذل اةلعتسناعو ءاملا,نوذلا ةكرج نست همض ده اش 5

 ما

 ريسسغو هل اوق)

 برعلان م ءالوه

 توق الريذكو اهو

 لاك (خلافقولا ىف ءاهلا
 اموق نأديرب دمع سونأ

 و همراقءاهلانولخدي

 امكلذدم ثكاامو هرغل

 تافرحوأ فرح هنمىهذ

 ىقهركذامفاهنواخديالو
 اوردقم_منألبابلا اذه
 بهاذلا نماضوع اهااحدا

 نمسهذ.و هوو همراىف

 لعب ىنباملا اذه

 نما ضو ءءاقاا
 ها هنأ :
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 0 | ٠ لك امدد علفأ لعاجنأث مق ةيفخ توذلاو تمره اوه نال وهل زعلت
 ١ اهلا اذه عمان ةرطتو اذ هىنعااذ مهلمك بار ءافر< سدل نخاه أ َنأوادرغم

 : ْ ا ف ًالاءذه تما كلةّث مزلاكف ٌتفقواذاءادنلا ىف م [ىنةَيلط مز ىلإ

 | وهو بصنلاو ٌمفرلا لخديبارعافرحرخ الااذهنأ النول ىل نرج تيآر تافاذا هوو
 || مسالا اذهقءاهلااوهركو كلذكس دلامنيب وهب اوقرففمرخآ رصف ماللا رفا الاس

 ١١) اعدل نأو هسف تاكرخاّلك لو دراصو مكر لوزالىتلافاهواخدأو ترك
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 ا كه 1 1

 8 ِ 1 اًنَدرَضوُْنَط موف لاعف“ الا كذكو ودل دهم وق ثدح ءاهلا - نماضوعنونمفرمهني

 3 ا العم هلوقماو 0 مزجلاو ب صنلاو عقرلا الخد ىتح ف قرص دف مال اتناك

 : أم نمفا الا تيدعدل "الت فقو اذادوحأ فو رط اذه قءاهلاق 0 ءوهسلو هسمقو

 نإ لم هدغسداو ٌسَحااولاقاك لا دقو ةرغأو همزارخ ”اكءرخآر اصف

 . أل تفقواذا كناف َتْنأ م 0 وَتنِح 6 ئئ 2 ,-هلوفامأو اه درس ن نمي ناهنم نفذت ملال

 انه الزيد :رةممالك اان ندا عسا لو ع ىتتت ”الءاهلا تاس الإ همفع نكموت وءاهلا اهتم هلأ

 / | لو الاراسف ءامسأب تلاجنال امنمةدرم اجب ماكسالا هاف لو الا فور لامأو ناسا
 .[وكدح او فرح ةزئعاذهراسف مهمالك ىف ا كلذادحاو فوحةلزخع ر > الاو

 هدوهبس و

 000000 كإذك َس لسا م لو َتْدَح م "كيان .لو 0 خا

 0 | ممرق نو ن تاببلااودارأف ةيف فلا الان“ ال ا ال عدانإ اهلا هذه تفل

 سلتن أ ةسيهارك ةنكفللاءامم الإ لام هكر عار ىف ف واود الو .دانيعو ءالوه

 ا م رم اهعضوم دا م :رثالأ تارعافورح تاق الامذ_هتأ اذه ع ةفاضالاءاهب

 || َي رغم رح لح لأ عضوم ىف ناك رد ل طاو صنلاو ع عفرلا دفا الا

 1 ”لزفتامءرسصنا الا اووسأ كلذك ناك رن فر انا كرك دسار 2ك مارا 5 اهاوس

 |١ اودارأف قد ”الدودمملا فرحا اذهىوساّتك ايا معاو « اهعضومف

 ٍإ 2 امهوحنر نو واود لا ءاهلا نوقحلنال ب رعلا نمريثكس انو اوكرحثأ اودارأأك تايبلا

 ] /عطوم هن ؟التيددلا فوا اولاوءاملاو فل“ الا اودادنلا ىفىتلا فل الاءأهلا هذه فقولا ف نوح دقو



 ةرادلللا

 هنأال ل صولا فاهوكر تو كلذاف قولا قءاهلااهومزلافاوتستنأ اودارأف نيدو تن وصت ||
 كلوقكلذو اهماقم موقام ءىحهنأال لصولا ف كمل قابل نت تاك بع ل 1

 ةيهمالْعتاعّدا اوو هوهَمالُغاو و هادنزاوو مالا 1

 لاحىف هدي هناف نوم مسا لك امأ حب لولا ىف كرت ماكل ارخاو أ ىف فقول |باياذه 23 ]

 ةدايزو أه:مفرعلل ةمزاللانوذلا ارنب نقلا نوكب نأ ةسهاركٌف ا'الافقولا ف بصنلا

 فال_ةخالاىفاذ_هلثمو نوتلاوني وندلانداوقرفت نأ اودارأف ف ةرصنل ةمالع يح لهمف

 اودارأءاهلا تقل ٌتفقواذاو الا هّتلصواذاثدنأتلا ٌةمال_عف ثننأتلاءاههبفىذلا فرحا

 سفن نموهم ةلزتع وهامو تع !ءانو < فرحا سفن نم ىهىتلاءانل اوءاتلا هذه نيد اوقرفبنأ ْ ١

 كلدكو ليد. ٌةقوةمط» :ٌةماشبا هوة تاودارأ ار مسن الث رفع ان وةتباسات ور ا
0 

 تاقلطُتلاءاننس زاب اوقر ةولد- و ره انساتلا اقل (ني_سالا نأ ل تخأوتليفُاتلا ْ ا

 ترفآع دخلو ترتسم نيس ا متللصفتماهن اك اهنأال ||
 معرو ”ةلصقخما مم 1 ك0 ال هان نم فراس فنن موهام ةلزنع ىهىتلاءاملإ ىلا

 ىف ادحاوالو_ةعسجلاءان قاولاقأك ْتَدْط قولا ف نولوقي بر لا نماسان نت السنا وأ

 مسهتاف عفرلاو را لاحىفامأف فرصنملا كليب الاذهرك ذ فت دشااهناو لدولاو فقولا ١
 داولا لبقوةرمسكء املا لق ناك اذا فل الا نم مهيلع لهن او اولاوداسلا ن الو اولاوءاملا توف دع | ٍإ َ 210 6 طا / 1 08 05
 0 ّ 5100 - ءءء آد

 وحن فرحا سفن نم ىعو ةرسك اهلمق ىتلاءاملا فقولا ف نوفدعدقو لهتثأناك ةمضا|
 مييلع ف خأءاملان "الةرسكلانممهيلع لعن أةمضلا دعب واولافاذكعءاملا تناك اذاف ٌضاقلا | َ 93 ديغول 6 8 3

 0!ف ذل ااهمزلانههتناك فرخلا سفن نمىهو اهّوفدح نأ مهمالكن مناك اكفواولا نم ِ

 ىفىأا "هلام حنو ط طا ءايو فر 1| سفن نموهامةلزنءالو فرسلا سفننمنز 3 ٍْ
 فقو 00 هارثالأ | مع شسا ال كلذك تسيلق ||

 ةمذاا م [ةدفلان ال لا نوففنالو 1 ”رلسرفو نقد قنَفنواوقبو وأ

 معزو هللاءاشنا كلذ نايب ىرتسو واولاو هاياانمم لمتحف الان ل

 اساءقوواعحى رم وىدنربت ررصو و رع اذهو ودب هي راذهنولوش# ارسلا دز[ ن آت اطخلل نأ

 كك ”الااوشث أ كواولاو ءاملا |

 اًمَأَ 4 فقول مدان زاهفملتالىتلا ل صولا ىفةكر رخل ملكل رخأ ىففقولا بابا ذه 4

 اوسنأف ادحاو |

 (قل ويس - م5) ْ

 اودارأف هل وق ١

 ني ونتلا نيداوقرف.تأ

 ديعوأ لاق (خلا

 فقولا فاواصق ممنأديرب
 ةمل أ الا نوئلا ند
 نظف ةءلص الان ةقتاملاو

 ىف ني ولا نيب ونشعرو

 ند اواصقاأكو رعودبز

 ىهىلا ثينأتلا الع

 ةءلصأ همف ءاتلاامنيد وءاملا

 نانو كلم ا ةهلسمأ
 دل تنال نالع فا

 ءاهلاناهملعاوفقو و هحلطو

 كترعاولاف اولصو اذاق

 ةيلض" الا ق اوان وك لطو

 لصولا ف تةوفةولا فتق

 وهسهب وس مالك فو لاق
 الو ةشنس ءاش لمنال

 ىئينبامغناو فقوا يلع ع
 امو تدهس ءانتوكت نأ

 فقوامم همسشأ

 هسف ءانلا ىلع
 راصتخاب ها
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 نيد دومتم"
 موزجلا دنع ف تاكماسم الاريغبو ماسمتالاب هجوأ ةعد نأ ىلعمدنء وو ايلا عوفرملا

 هىزلبامزباوقرغت تأ اودارأف اومثآنيذلاامأف فيعضتلابو كيرلا مورتنأنو نكاسلاو'

 مسمتأ ولع د ةفاومشت نيذلااًمآو لاح لك ىلع ناكسالا هس زكر اه نيب ول صولا ىف كد رمتلا

 هن“ال لاح لك ىلع نكس ةلزن عدول ه> فقولا ىف َنكسانإف نك اسفرح د سنءألا ادنأن وذل
 .اهوحر خي نأ ىلع سرا كلذ ىلا مهاعدم خاف ةكرحلا اومارنيذلاامأو عضوملا اذهىفهتّداو
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 قامهكيرش رنا مأال اهار جف“ الا اورسأو مالكلا ىفواوالو ءاه بالا مف ىف اوتااىفكاملاو

 | نونياب“ ا 0مل و نيونلاريغىا نوفا وني ونتلا عضومري- فايد .«وىفاو هلا

 0 «لحر لاك تفقواذاس طنا! قفل ا تلت تام مكلف

 د ل-م وأ او لزاس 55

2 

 الم أام دعب ادانماعف 5 اندح ىرأ نأ تسحق ةيودلاكو

 ل

 35 ”لهعوأ ءاندولزاَن د السا بن ءلجرا تامل | قدس شنأو د

 لبسلاو صولا ق كريم هنأ مسعبل فقولا فدم_ثامغاو ةروس ضل صولا ف لممعدب دشن هي ةدهاشلا

 , ةيقراباملا فد ثنأو 5 هظيلغلاةئسا الزاب وهدي مثلا هظرلغلاع ءانجولاو مد ل

 5 امصخًاامددب اذانماغىف د ادحئرأن أت يشخدقا

 1 70ج تك هتبهل .-هل# تح تت ةواؤمتتال جاف #3 كلتا

 : دارأ



8 
 اه ه5 < 117 0

 2 الاقل تحمد 4 ةيؤرلاهو اند دارأ || ٠ 22 ع - |( 0

 ملام اسف رحرخ ل-.ةىذلا فران اك ناف اوفعاض نأ م-همالكن 0 اذهاولعف

 نكاسلا ةلزغم وك الءل ةكرشلا كودو رتو ن وشن مهتكلو نك [سهلبقو مومالكن مبرضلا | 1

 اولعفاك اضأ ةكرذلاعو رو ماهالا نوعي دقو 506 ]اهسزل ألا

 مد

 هما ساس ٠ ف مه ماذا عزت ازكع نع الاد نع تناك َتمهْنََنَُماذع تاقول شن

 سنوو برعلالواوعو ماسمثالا ىف عفرلا نا ةذاونالَر ا ءأ اوال عضوم | ٍ آ

 س
2 2 

 كن ا مهل “ارك 1ك ارصقفو ردا خ أ لبق نوكيكنلا 07 الاب اناذه 2 َ

 ركسلاةيبأت اولوقيملو ركب نو ركب اذهبرعلا ضعبلوق كلذو 3

 دد_ثكلذ كونينك ال اءاقتلالدب د ثلا لءةءامااة كر لادلا كرحو ةرو هر خءاملاد د .*ةادحدارأ :1 ١

 + امضض'الاقللنا نم ءدب + ١ .ةيقرادمب دينو اد ةرور طالع |

 1 دقو َن ا ا كاسم ددب انتر لقاعلاك" الكا ذءابس اورو ورستو هاو عض

 0 ١ 000 ا د قس متت م 3 انتو تاك ا عّصت تار دق: تنأفو اولا نم ْ ,

 ٠
 أذ الاّ 2 ءاعانؤق 1

 و م. ١2ن 04 ءقوو : ىزرالأ 5 0 دآو ةيؤرال عفرلا فكماعمإو لد ضعب ككي رخخكا كيتفش

 : لمع كلذ لع-ه:نأ لعردعتالو كتف ٌمْضَن توصلا ةبحأ 0 ,لمقف 8 عضو ريال

 ْ راح تبا ودلا تر رع كوت لسلك لع ورا كلس كفا لبلخلاو ْ

 | نأي رثك !موزحلا ءارساك وار جاو دلخ نر و ثراخلا تأ ار كلودف ةكر مودم

 1 اوند_ نأ نودي رالفنآ اسدلعألا نونكستال من ”الزثك أ عفرلا فنك اس اء وماما

 ! همم ام ع يوي

 ١ دقو نيونتلا عضوم ىفدن ل

 ْ اوغانو هوفعاضهد  ءئام نكست كلذ لمه تاك ان ىف حرق 5 ءارو دلا مال لزم رهام شا كم 3

 لا لا ع 1 ل ّ
 ٍ اذهرخاو أن ك-تال أ اولعدق مب: ”الديزو ورعب كاذاولعفب لو نوكسلا همزلنامةلزتع نو كب العا

1 
 ظ
3 
 ا

 هريسفتبتسسلامدقتدقو ديسلاءدبلاومدإبقامةلعكهتلعو | ٠١
 ]' يقبل |

 تبصذخااف هلوق)

 ناَقف 00 0

 اذاانأ 5

 ماش الا قدلاخ اد_هانلق

 نيتفشلا مضن مث ىطنناناف 1

 نىةوهسم طاخلاامهاربذ |
 امهمدل اندراانأ م عبق ا ا 2 0 0 اًمآو هوحوذلاخ اواعق

 ا ىلع مورخملابلعغت امه _ف لغفتو فءاضتو ةكرلا هبف مورت افتح وأ بصن عضوم قانلك اه 1

 ترصا.لقاذاف هءَدلا ىهو : كلن ال 0 ةادناك اعاو ليس بلا سيل ماسثالاامأف مههالكق رثك اويكو لاح 3

 ل--ررلا تب أروأ لحرلاب

 ةنك اس ءاللاءانعطن اذا نال

 جرخلل_هنأ انكعإ

 طسو نم ىهو ةريسكلا

 ىعو ةحفلا ج ر#وذاسالا

 ادسوأ اكب ردت ىلا نم

 د_هاشاذا بطاخلا هناعد

 محسفلا ديرب هنأ م-لكدملا

 نوكي الق رسكلاوأ

 عفرلا ىالاهثملا ماعمالا

 رثك أهلك كاذ ىلع فقولاو
 ماعثالا نمسرعلامالكف |

 نونكسالمم:المو رلاو
 اولد تحن نوديرءالو

 ىوس اياب ف

 ق 00 دام

 مآ نكااتلا



)”85( 

 علا

 عحس>و 7 لالا

 00 2 د ب -

 . | زحارلا لاف نمو مهمالك ىفكاذام_هقفيال عوفرملاو رو رحلاو هتك نين امى

 ٠ نم ُثطْعَص راو و اا ف ةركلاتماقفلا "الا ف كلذ تدرأول كنأو ْ

 كلذ ىلعليلدلاو ءابلاو ا” ا عام ا

 برعلا ضعي و فرحلا است تا تدوصلا عملا ففتنأ عب 0 هالوقت ك نأ ا

 وكاهعم حرش ا هدنعتفقو اذا ورحب رشملا نمو ةكرالا توموربن يذلا مهن ّ وسد ُ

 1 تِحراذا فورملاءذهد ”الداضلاو لاذلاوءاطناو ىازلا امر لو الا طغت خطت لو هلا ٍ

 ظ شعب وةنقلاوخ مس اَدعْيمل_كمن "الانامل نيب :نمريةدق ور 1 لسنا رد_صلاتوصد ّْ

 سارا لاني 00 0 ا مهوات نابل '

 و

 + رهتلا س11 هن وامنياانأ 3 ( ّيددعسلا ضعبإ

 لسفو لدعاذ_هاولاقو هريغو عف ةرلا ىرشتلاالا مالكنلا ف لاقتبالو ليكن ابر هتان ةئلادارأ
1 

 نئنعاهو مشف لف مهمالك نم مسدأ هن ل "الار اواعفاماوا عفن لو ىلو“ الاكل اقودباف

 لَو الاه و عمت أف لعفءامم "الا ىف سدلدن "الرا اىفاورسكبلو سلا فاولاقو لو الإ اهوعبتأ

 فاك اوةهن لاك فاكلا اوكف: لفوكعلاتًاراولاتو ارتئاانن ملا قد وفقك نيذلامهو

 ظ اولعفامناو ٌرْخ ات: ار كلو ةوهواهدعب تناك اذااهتلزمع هلمق تناك ذا ةّمضلااولعحو ٌرْكَملا

 دعب هن اكبصتلا ف راصد علو مر راعاو عقرلا فنك اسل ال.قام اولعح الل ممن الاذهىف كلذ

 د كاذنالمءام-هف ةمافرحام نأ الامدوتو نوعودبز فا ذهنوكت الو نكااس |

 داواو ءايلافرمسكلاو مضلاةيعارك اذه عمو "الاكل ذكو امهريغاهل مك فاوقلا ىفءام ءاشأ

 ةلئاف عر مو هعصو م نعُناسللابو تس مفلا نماهعمح خت قو ذافاهعضا م

 اكو ردقل [توصال سفنلا منك د الرق مساعد نع ليف ا ا

 8 وه

 ٠ نقتلاس 00 | نمدسالف ةكرخلا نومور نيذلا مت را ما هعمل ||

 1 ا *ال انك دام امش فقولا ىفاهدعب عم تال ة در لال ْرفدلك هعمست ٍ

 اناثثلا نءامعفتراام مم النونلاو مالا كلذو ةعدرالا فورا قدوم ادهم د كالو فاقلا |

 د رقنلاهحذاةب وامزناانأ 5 نيردءسلا ضءمل فقولا نمرخ [باب فد شنو د

 ىآ هتكرح ةدشو هءاممحا دنع سرفلا هبنكس تد وصرقنلاو فقول فاعل ىلع ءارلةكرحءاقل هيف دهاشلا

 برحلا دادتث ادنع ليلا تتح ا اذا لطملا عال نأ

 لف



 (2مه)

 ةعيرأالا ف كناسا َتيفاجاك امييفاحتالو كتف ش مضت نأال بلا كلذكو ادعم دَحلف |

 نكي اهعضا نم يلا تدرأول ل: الةرنهلاو نغاو نععلاكلذكو دفنا َندَحَو ثيح َ

 م5953 د

 كن ل كاذال سلاف نيف ناوكل فولفو ثوم سبيشل ا

 عءو و 5

200 

 نضئتنركالو تالنما كاذك كسا نطفذف َتحَفَدحو طفلا كاذكو نطق ١

 0 هم ثا

 شَروقدوذحأ تاقاذالو" الا ا

َّ : 1 ْ 700 : 
 نبأ ف ورح ىهو تاسوهعمريغ فورا هذهو 3 فا الاو ءاءلاو و اولا ف فقول باب اذه #2 1

 اومر واو_!ظ كلوقكلذو كلد سم تد_- وت ءطةتاداو رسولا ضو كا ا ل ا ل ل ها ل

 نأ للطن امعزو ال واولادعباو .كفاوهرواولظاولاتكلذلممنأ ل دلدنا معزو كبح ىو َ
 او 2 و 5

 نمفا الابر قار ههف علبحو عل رامهرب دةنو ”الم>هذهوزمهف م 5
 ةمسص5وو دمر

 5 ءاث 3 . 8 - 4 3 00 6 - حد 5 1 1 : : 1

 0تاصواذأق .ماعدالا فنوقخسل اك فقولا ففلأ لكرم يف اهبرضن وهن وأوةد مسهانعمسو 1
 عمسلا فذباغلا كلت غلب نأ َتوصلا عن رحت وص ءادتباف ُكَدَحأن'ال اذه نكي ||

٠. 570 

 | عضاومفكناساتع_ضوولو امهوذن كدر ةم ةورلل

 | هذ هنأللعاو ء داضلاوحع ءارلاو ادت راقب نح توصلارخ آناكفإ: قنلاَتطقسأ القعبرأ الا

 5 توص عد ال لس ومولا كلدكو اًنوصّعدتت ىسثوصا تس الو كنا ادا

مز رواق رخأو اري اق [كاوقكلذو اتوصئدسبتى ل هلا 1
 الاخ شر ًوالا

 ا زفنلا تعمسو تدديك سحأو شرف تلق ةعندأ الاو سومهلا ق تعا ذا اًسهاع لو ْ 1

 3 50-- م 0 1 2 م 2 3-0 و 1 00

 1 تودالد أ الواهنمح راخت عسوأ فورا نمىدسداو توصلاءاوهل ةعسماوحراختو دمو

 [| عدو 10 00 5 هد 2 211

 اعسمدخ واذاتوصلاىو مفاةريغمضك قلحالو ناساالو ةةْشاومك2نملاهدنعتفقواذاف |

 ْق طأ اك كى ر ٍْ مويلعىخ أ ناكو ةدحاوةزهضاهلعكت نأدارأت ةزمهلا عضومى لا ريصيسفنأ م لع سحةرمهلا 1 نك 1
 - همه ار . م سا. معك 1 1 1١

 |رحلاوعف ةرلا ىفاسه مزلت هناف نك اسفرحاهلمق مهلك مآ 1 زمهلا ىف ف قولا باباذ_ه ا

 ا 2. ا 0 ولاء ع تدع

 ا نهتم انا ا ردت يمس كل 0 الا[

 ْ تناك الف هر تو تعول توما ةبع كان عفرتالئكاسلاوانوصُتاذا هلأ |

 م هلو -ف)
 ىف نو.كرال

 فراق فءاضأا
 فرحلاا نأ ىنعد (ملا لوالا

 ذأ ىفنيلاذلا نملوالا

 ل ل ل ا اني وامهٌذُحواديز ْبهدآوحن لصولاف ءايشأ الامزه || ونين ثلاو قد ف نمفاقلاو | 1
 ةدلعب توك نأ نكعال شر

 لاصتال فنالو تيوص |
 هذهكاذكفهيىاثلا فروا ١

 ىلا ةمئدملارمغفورملا

 اهريغب تلصو اذا مغدتر
 مهنا اوت وصلا اهبق لطد و

 ناكم لع>انباهصأ ضع و

 نال ادب زتهمأ اديز بهذأ

 فورا نمتسل ءاستلا

 بهذأ ىلعزسنلاوذب اورلا

 ىدنع هو وسس جاضحاو ١

 ال دز ن- هىازلاب

 بهذأن م هالات

 قاري ها



 اوذدازأو هلوق)

 ام مدباو وس نأ
 فرس انيبىعب (ملا
 نب رحأذاىناشلاو لوألا

 الو تارعءاقرخاشل

 اونعبت أف انارغا امغناتكرس
 اوعتأ اك لو الا فال

 مارت ةهضدرف لادا اديض
 ةرسك رو ىف. ءارلا ةرمسكو

 رفيف ءارلاةرمسكسف ءافلا

 وكت ني ه-وانوكت

 ننكحالا ءاقعاال

 دقو عاج الاو
 كلذ نرحكد

 قاريسس ها
 12 جب

 ار درأطتناود او*كلوةكلذو كانركلا ىدلااهلمقن 3 || 0ك اذا ءاشالا |

 (”م5)

 اولاوه مسمار انو ةةرانوكءل اا 1 كرز فقولا فاه افحأو فورم لادعنأ ة .ه روما |

 7 50010 هوو 2
 ل نيو عدرلا اهرب دفن ْودرلاو جو 000 قاطع : نب ءولكملا] هوأتولاتءأدو ولاَ 9 2

 1 لا اوهرك ٌىدرل اوهنوأو همم ع نه سانام أو بحاصلا ةدرلاب ىنمدًادرلاثنأ اروئدرلا

 قاذهراكتتسال طفللا اذهاو كد" ف لف مالك |١ قس داةن ال ةرمسك- ادب |
 ا اولاهو 0

 اور ودار عقر العناكب سنلاىفاذهاولعففَزلاثبأر
 1 7 "ال لا نماؤلاقو | ه مدنا

 ىدرلاَ ِ نماولاق ذا م ءارأالو أولا ارا اودارأوطملا تدار اولاتو لغف انعم الاق سدل ْ

 و :
 02 الاارعت اراحلاو ءرعنيعأذا 3 مد وو 1 تااؤن اأو لو الا هنوعبتالإ ٌوظملاوخو ْ

 1 نملوةءو نايل ىل_عاضرحاو وا ماهف أل راو لوني ننال مو رفو اا ٍ

 1 نه لقت /نماَمأو امه الذمبصالا ىفوهورالاو عفرلا ف لقا وكانوا تنأرز ءاناؤلعصف ا

 4 قران و 2و 3 - 8 5 0000 0 ل ا درط ناك اذاو ءانلاواواولا ملت تارة تلاع قال قف ةناقو دزلاوهالو يطملا |
 00 ل 3 2 0 اولا مزل» 1 نأ عش قدرلاو 00 ٌْ نيةرملانأ ىفادحاو ىردكت

 0 07 كار هور عورجملا ءارإو مايشالان «عطدلا مزار امةرمهلا مزلاكر تم

 1 5 م - اك-فمالكللا ف فوزاارخآ ا نر دف مخ ال اوفعاض مهعمستملو

ةلزخع رم اك ١ دههأ ركلزه سولاف فيعشتلا
 1 باقلاقألا ل_:ءملارسغ نمان 00 دام 

 00 نملوقبو وول اواتأك نابيبلا ىءاصواكلاوهلوةدن مترعلانءو فسعب صل و

 1 1 اواو عفرلا فا واعح اك اتا يليس 1, اروذلكلا تأ ارلوهبو كولا نماولاك 3 ءاباها عك

 1 'فقواذشو + حوتفماهلبق فرح نماهاديالفل'الانالءانلا تكرحو انو لااولاقاكو ءابرشلا فو

 01 لا لك ىفانحلا انهو ذفزاخلا لح أن مةزمهلا نوعفتسمال نزلا مأف ةرمواانوغّدح يذلا

 | افا 11 فلأام "ال مينا هالو تع اذا سار فا" اك هانعاو _<ةاهلبق هك امقز رحل

 0 006 اوذواولااهمْل أمومذماهلقام ناكحوإو 00

 0 مي م 0

 ١ 0 يدينا ةلاءاهمد ميشا اذ اذافت يلا ىذا 1 اينابراخب 0

 ١| اذاو وُرْكي واوكانمن الواولا هذه ماسإالو برذو ةنودةلزنسعاذها نان منهآ اهريدسقتو |

 | واس مزليامةكرحلا هلت رقلا ىذلا مزلي و مزال ف ذا او تفقد نكاساهلبق مهلا تناك |

 01 اذه مهلوقُكلذو 0-0 0000 1 وماعشالا ها 0 ٍ



 (”ا/1/)
 5ه م< 5و هال س دو 6

 0 الاداب زوعو) رع ءاش نتمنا اهلاةكرش هيلعاوذلآ برعلانمكلذانعمم

 هو ه 3 هدب 4 / ١
 ١

 هبرضأ م كَ كرت ْن ماد هع ريسشك 0 تي
 ا

 95 زل اةمرازع نيرمف *

! 
3 

1 
5-0-0 

 دقلذكو يام "ال ىرتاك را طصو اذا ةرمهلا ىف نكس كنأاك اداواهعبتو |

 5 5 وو و 2

1 
0 

0 
11 

 .ةزمنلا و هيما

 ل

 هس هو هم52)

8 

 ٌتكيساذأ اهتمانهل نيد تناك مالك اهدع ناك اذاهن الناتغالا تودسا تلصواذاو اياهادب الوأ:

َ 
 5 11 ملال ةلفخام الفقولا ف!

 زو

 َندو اضل 0 نال دوام لا تاكم لدنك | اك لدا الانأ الو دلوع | 1

 مع لاذ دارك مقولا حا كنأو *

 هبرمضأ  ىدس ”زتع ن 0 هع ١ ا

 دعبهخك اساهئينال فقولا ىف علني ان وكمل همس هلوقذ مءامل اىل اهلا ل 005 1

 _ يمس او نبقلا دبعن مم الاد دار وهجر رندسأن ةرثعمهورا ارب نب هعس . رنمةليمقةزععو ايا ا :

 د هل-زأاذهواذهنرقف 2 محلا الباملا ف دشنأو + هيفتن اك ةنكللمعأالا [!

 هدعمل لسحر ىمم هسنمو ةداعل اهلدتأ اى ءؤدإ ب قىذلا: هزت ةتطو مدلل ىل اناا هلك هيفدهاشلا 8

 00 دقو هن مشاوي ركل تل مةرمملا ف تانددرأاك اميين وكيل | ََ

 ا نأ اودارأ ثءح او رسك هند أوه ردة نولو قب ىد- 1 يس

 | عقواذا ريسكتلاناوكرحاك ايلف لت با ارعالال اهدي دل نك اسلانايبلاهوكرحي |

 ا نيف ءاسهلا مر لن ا ا لولا فرك 1 ماو ل

 و الءاهلاب اذه اول عفو هما أمنع تاقاذا َّ نكن هتدح ةنالق هس را

 ا كك قسخمت ال ههب_ ثيل «- تمي رح فقولا ف هناكم ءلدتلىثلا فرخ ابااذهإل |

 ٌ عضوه نمال ءام ةلاعضومن مداصلاب لفو رطل اه ايت راقت قط تاةاذا كذاك كوأههشنا |

 |١ ههسو سعال

 ١ ىدمادهىتمقو ى-.-ءذه لح ىفو ىفأءد هىففبر علا( ضع لوق كاذو «رعاا

 قفا لك كيذكو املا يي صلسواذاف !
 1 ةغلابمنأب اطلت اونأو ليل دما 1

 1 اهلاج ىلع فقولا ف ؤفلأ الا عدت نأة فرع ا الام: ةلملق ىهو سيق ن مضار |
 ناتكك ادا |عمشجا ام1ىدع ش

 |١ اهلا لعل ضولا ف اهيوعدتم- مااوعز رةىطامأ و أتاك توصلاَتاعتسااذافاهدسنع
0 1 
 رس كد كر يسكل ان هكرحءاههلا ا برعلا نموريسغو ب هن اطياوأ كاذانَت 00 20

 ا داق لك الاه تنام ”الا هرب اوك وعام لا دق الو لوي ْئط ضع نأاوع

 ْ ةمفشسءام ءاان الكلف ىذ- : اولاق اواصواذافهذ_هف هولا ف سمت ىفب لو ةانرك ذاموذو 3 1

 0 ب سل ولا

 ا:عممودهل اوق)

 (لا مع ىنضعب

 ءاهلا يقام رعاوراتخا

 انك اس ناك اذا فقولاف

 اونكسأ اوةقواذا ممم ال
 نكاساهلءقاموءاهلا

 ءاهلاو تانك اس عمت

 0 ادانيسنالوهمف>

 فرحا هامقو ةةكاس

 اهليقاماوكر فنك اس

 قالو ءاهلا نيت تأ ال

 نومض» برسسعلارثك أذ

 ىل_ءاهتكرحءاةااناهامقام

 وئنم-هو ضعب و اهلبقأم

 نأ اودارأو فقولاف

 تامل ءاهل !لءقاماوكرح

 عامدحال لوأالا فرملا

 لانلوقك نيسنكا اسلا

 تيهذدو ل-رلا قب

 هأ تادنهلا



- 

(584) 

 | ءافتمايلاتدادزارمسكلاتّيفَحاذاف يح ءايلا عمةمسكلاو ٌقحأناك اهدنعٌتَكساذاف

 | سكلا توك ود 2و كات و ,رخ ارك د ءاقرح اهناكم اولدبأة ةرسكلا تدادزااك

 ١ 1 الاول ثم راك ريموامقولا فءاهل اهون هبل ن دق نم مهرا هريسغو زاخلال_هأامأ و نيد أ هعم

 | نم انانأو لو الاد رام دلريطت هنكلاو ذاشاذ- هامئاواذكهءاب لك ىفدرطتال ءالال هو

 ” ين ه سوم نم الدأت ةئفخ امس ال فقولا ىف هيلا ناكم ميما نولدسن مسهتاف ديب

 لوب مهضعب ٌتعممو لعنودير 'ميعاذمو ىمة نودي جت ذه مهلوفلاذو 0

 نولوقب مهعم» نم ىث دحو فاير د نري جار

 وامل و جملا مَحّشلا نامل 5 و 0 وعلا

 اذكهدو دشن امهنأ معز نق ةربلاو ىشعلابدب 2

 شافاذهكلوق كلذو 4 تآ ايلا ىهو فقولا فءامم الارخاوأ نم فّدحت ام بابا ذه

 فقولا فرهطتن أ اودير لو لصولا ف ته ذاك ف قولا فاهومهذأ ىسمتلا ديرب معاذهو زأغاذهو

 ضعب نأ سنو وباطالناوأانث3_-و رثك 'الاددملا مالكلا اذهف لصولا ف تش امرهظتاك

 ىفتراص ثيح فقولا ىف اور هطأ تو ىزاغو ىاراذه لوي برعل|ن مهنتي رعبق ذو نم

 ملاذافلاةدتسالا نمل مولا ىف هيلا اورطضا ام لائم ىلاانههاورطضا ممن ال ني وذنريغ عضوم

 اهنأال ىلا اذهو ىشاقلا اذهكلوق كلذو فقولا فدوج أن ايبا نأ نيون عضوم فنك

  ثناك ذا مالو فل ه-.ة سلا عهومشفقفولا فاذهفذ< نمسرعلا نمو لضولا ىفةتبان

 ةرسسكلاعمءاملان ال اذهاواعفو ماللاو فل'الا نكت ملول نب ونتلا ىف ل_مولا ىف هايلاسهذت

 لهن الماللاو فل الا فلسولا اون ذحبلو نارح الا عّمجادقفت آايلا لقئتستاك لقتسُت

 ا الن 0 او لا تس ودعم فذ-ا ىلاهرطضن ام لصولا فهمت

 قفقولا قاوفذ م ممكلو ةريسك دعم دك ءانلاقمت سالك د ردقلااوهركو تانك اس

 فا هبف سلام فقولا فاوفذحاك مالو فل يس الا ف سلو بهذ تناك ذاماللاو فل" الا

 انما نايبلاآلا سالت صنتلا لام قامأو . لصولا قمه ردسضا ام هفذح ىلا «هرطضت لذا مالو

 هنمندبأرخ ١ فرح ف قولا ف هنم لدس ىذا افرحلاب ا قدشنأو د

 حنربلا قلف ةاهلبو * ع صشلانإعطملا دع عجوأو فب : ودىلاخ
 اولديأت فقولا نوكسا ءافخد ادزبو ه4. فخعءام ءلان "الل ىنربا اوىبشعلاو ىلع ىفءاملا نم مم لاا درعاقلا

 .ىهوهزاح ف ءلةكت : دعب هنم عطقام هةلفورملا نمبر ضو اواهنمنن: أ ىهو اهحرشن هاه ال مح ااهناكم

 هتدمعت فافق

2 
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 كلَذَو م لثعلا ا ءابلاتكر كارمن نأ اذه عيومالوااهيننبابفزصوا نإ" ا

 نودع سملهن لى ذاق لف ءادّنلاف ىناستلان عريات انوا ةيرفملصوا ذأ 1

 نأمهمالك نمناك كال ىَوفأ سآوب لوقو ضاق امل اقف س .ذوامأو ىضاقلااذهراتشأاك | َ

 ولو ون ”ونتلا نوفذح ف ذج عضوم ٠ ءادنلا ن“الردحأءادنلا ىفاوناك ءادئلاريغفاوفذح 1

 اوعمكف ف ردت اول نأ اوهركا ىرما دهام اذا ىفالاقو ليثأمالعا وحاصاب وراحاب | أ

 ّىشاونم فد الف لاعف الاامأو 18 نمل عمم رباضوعراصف ءايلا وةرمهلاتاهذم يلع | ]

 ىردأال الام مهنأألا كري وردود ةبوهو ىضقأال كلذو لاح ىف ل صولا فبهذت ذتالاهن“الا الإ

 نولو ةيالو تنكس ثيح اياب ُنونلا تهبسشءليلاولاقاك اشوف مومالكى رك هن'ال فقولا | ٌ
 يجو ٌردااموردآالفألاءايلافذحت ا لفرد هبشنرف لرع عضو ااالراكَيل ْ

 لصا ارداف فاوقلاو ماوقلا فت د نادل مالكلا ف فّدختالام
 همسدو و ه ءا مدس 5

 1 لد لحوُر وقأ كارد ناجم او ناَيملامكساوذاَتلا مون تاك ايو ريتال وسم

 ريع وهو هوقوخف ىف اوقلااعأو ىفاوقلا ول ساولايغ ايف قذحلا ناك ذافّدع ا

 رشبال لك موعل اص عفت : وت ةلَخامى َه ور

 ريثك ىر عزتاحادهو نيمالكلا سآت اورلاوتآ 0 الا تاب اوأ

 َْن ونت اهقيلتالاو لصولا ف بذا لا فقولا ىف تآ ام املا نمءامس“ الا نم ف ذحتامباياذه | ْ 1

 لاح لك ىلع نيونتل ا هنقدلال ءاناجن“ الو لاذ اهذهىفامن"الرغك أو سدق[ف قولا فاهكرتو رو ٠

 س درت تنأو مالغاد هك اوقكلدو مما ةنك اس ةزيسكد غانا“ الىشافءارباهوهيشف 1

 11 وعمفو رعوأ أ ارقدق و مافن 'ذل ىةسآو ىفاقسأدب رتتنأو يقسو تاتا ْ:

 (رفاق) ةغبانلا لافو فول عرار سرك أكد :

 ريهزات ا ايلا نمفقولا فءامم الارخاوأنم_فذيام با فدشنأأو 95 ْ

 رفتال م قلخ موقلا ص كعب و تةلخام ىرفت كارآو

 0 ًاءايل اتابثاو من :رثا] ةبفاقلا اطول وءارلا نكس نعفىرشب هلوق نممقولاقءانافذحهيفدهاشلا |

 امههمشأامو زاعو ضاقك فقولا ىف كلذ ف ذحف ل صولا ىفدءاب بقاع و نب ونتلاهلخد. اللعفهن ال سقأو

 حالسصلا هنعطقاذاعدالا تي رفاقي عطقت ىوفت ىعمو مزعلا ءاضماو مزح ىرماناثسس نم رهجدم | د
 الثمانهت ترضخ هعطقتل هردقاذا مد "الات قلخ لاقي تردقىأ تقلخ ىنعمو هدسفتل هتعطقادا هب , رفأو |

 هيفمزعلاذيفن و هئامضما ع هرب ديو رح ”ةلاردقتل ' | :

 الو هلوف)

 لدحرلاٌ كب /نولوةب
 اهقلاذا اهئالىأ (لا

 نوذلا تكرمت لصول ازمه

 فورح هش نع تح -رذق

 ىلابعت هلوقك نيسللاو دما
 اذهاو رفك نيذلا نك مل

 وأرك ذو فورسءم اوه

 تفذدح ارعشدرد اونىديز

 وهولأ لبق نكي نونهبف
 نءاشلا لوق
 هحاهنأ ىلع ىلا كيو

 ررمسلاب نعت دقراد مسر
 هداف أذاشاذ-هو

 قارا



 اذهءانامأوهلوق

 ةلج لاىضاف

 لدقنكمملاذاهنأ مالا
 زج م ةرمسك ملكشملا هان

 اهفددع ىذلانال اهذذح

 ةلالد ىقدكن ةريشك اهلمقو

 تفذحاذاف اهلعرسكلا

 هنال ز-<ةرسكلا وى

 لصو ىف اهماع ةلالدال

 هداقأ فقو الو

 قاريسسلا

 هللا
 م يو دو

 ُْ رة »* 1 روج اى تأواحاذا

 )را ' ةغبانلا لاقو ىثم ديرب

 ( نإ ًآناكعم موب باح مهو ُُ مكى عرافمملا اودرو مهو

 1 ىنعألا لا ادا ٌلرتو مهبقوثوملابرعلان ءديو نم كلذانعمم كإديرب

 نيتأ 0 و .اارذح نمد * البلا ىدايترا تمنع لهف

 تا د1 ثان ادا 1 ا نو

 ىضاسقلا اذه هاب بسنت تالا ب فرض الف ىالُعٌتأر وئامالغناذدو ىضاقاذهءانامأو

 ىناقلااذه ايدي كُنأل ىف بصنا| ىف ىضاسقلا « ءاك ةكر ةكرتماع ”الو نك اساهليقامن ال

 ١ ' ةفاضالا نوكيا الف نك اساهلمقامن ال ليقأع العا تلقاك تلاع واذا هاذ ال قا دخلو

 3 الف قولا ف فت ل بهاذإ ورعاف ىالعاذه لاقن مو نك املا 0 الك الع ع

 قادر كانكلو ةكرطا نوف قولا ف ءاهلان وقتا مهنكلو بصنلا فى خاقلا

 قف دال متاف لصولا ف سهذىتلا تافاآلاامأو اهتفدحءادنلا ىفّتاصواذاَكن ال ءادنلا

 تناك اذاواولاو ءايلا نمفا“الا ىلا نو رف مهارنالأ مهيلع فخ أف ل"الاو ةكفلا نال فقولا

 للاب ررعا لا لاق 1 موا ردك هلو فاول ورنو شوحتما + عيددساو ليقع
1 1 10-7 

 ا نوار ىلع د هنوفهمت م أمءاعلك ىفأ

 ىام ذل ةغبانلل ىقولا ف فذ اميرخ [بافدشنأو +

 0 0 1 كن بلو ع اروفدتلاف تلواسلاا
 | زاحاغاو ناهأو نمر اف قولا ئرقاكم لكلا ىفزئاحوهو ىنمهلوق فرمذلا نمءايلافذحهيفدهاشلا

 1 لوقي كاذدلعتمدقتدقو فقولا فهزاافذ عام امهوعوى راغلاوىضاقلاءاس اهسشترئاهضل | نماهفذح

 ماا باو 1 ىلا هنا شن ولسمو ةميط| قي ىلإ هموقوماءددقناكو ىرازفلا نصح نةئبعلاذه

 ةغباتللب املا قدشناو + فاحلاضنروعفلاندارأ و

 ' نإ ظاكع مون باغحأ مهو »* مق ىلعرافحلا! اودر ومهو

 ىلع دسأ نيل ةعبقو هيف تناكع ضومرافم او هتلعكة ا لجمال مف مفتلك نإ ساب افذح هيفدهاش ||

 تيماادعب ١ ومهذلكط هموق وةعباتلا ضقي ق هيغل نصح نهنديع للعدل ذب مهل أرخقف سق ىد

 نمردصلا مصنبمهنيثآ + تاتداصنطاوم مهلتدهش
 : ىثعاللباملا فدشنأو 5

 ندين أت وملارذح نمد د* الملا ىدامترا ىدءذع لهف

 35 25 نركنأهتدنااماذا اب ههحو فساك ئناشنمو

 فساكلاوضنبملاِ :اشااو هتلعت م دقثدقو قركنأ و ىنتأب هلوقنمفقولا ىفءايلا ف ذح هيفدهاشلا

 هرتسفت :لوالا تدملامدةتد و ىناؤراعناك ناو ركن: وسدءهتفيضتو ههتازح اذا ىأس اعلا



 مع دو:

 . ىوَتعلاٌلْيَفْط لاو

 فخ فل انأال ن هوففذحالو للك ف نو اوقنالو ُدصَعدصَح فو ا

 دق ىهواهت اهمال ءايلااهبيشيفرعاشوطتي تالا فلا الا فذ نأ فال

 (لس) ظ

 ” تلم

 ار ال الا 1 .وذتلا عمِيهذت َ
 للا نبا طهرو موج ص ططفو 2 1 اشكل مل قو 5 لا

 ٌلعئادر

 تايئلاامأَف ما ديت وراس ىه يتلا اهلا والو ايلا تان باباذسهو 1

 تءاحامك ركن ا ءاهلاتءاح لحر وهيذأو لام ىلع وجب رص كاوقف ١

 تافنلف رجءاهلا لقت اك اذا لامابل عود هزاهج س2 كلوقكاذو توااط تل "الااهدع وأ[

 واولاو ءاملاهمشُت فل'الاو فل الاب رحت نم ءاهلا ن "لل طلفواوا ل 3

 5 2 ١ 1 1 2 1 1 2 ا[
 كلدو رثك أونسح أ وهواوفذح ةهباشتمفورحتءّمحاانإف امهتخأ ىهوذملا فامه مشت 0

 اليرثننلرَو نينءارقلا نحو ىرتاك هوي اذهوُز,فءانآث اد وُتالوهيدلو ىتفايهنلعكلوف |
 تورو / هادا ةءم 0 ا ا ا

 قفل الاف دخالو فرع مامالاو هوقو خو سا نعت هورس تهل هيلع لمدكناو 0

 ىف ءايلاو واولا اومن نيل ربك ذا ءاهلبق نكي : نان ركذلاُثيْملا ستلبف تول َ

 ١ اوهركممتألاتك ام ءاهل ليقامناك اذا ءاهلا دعي ىذلا فرشات رعلا ضعي فذحتدقو علا 1

 اوهرك اهوكو نأ ف نع اسلاءاقتلا اوهرك[كف فلا الاوت 2 فرس نينكاسنيفرح ْ 1

 دوج أمامتالاو ةحناب هاو فابن مهضعب لوقا ذو قوق قاسمي نوكيالنأ | 1

 اكرم ءاهلا لبق ىذلا فراسا ناك ناق كلر ارم ةريئاهلا ونيل فرح سين ىاسلا اذهن "كلا

 ناآلا لص'الا ىلع رف انرك ذا ةلعتأت له الث ينأتلا ف فل"الا تدشتاك الا سيل ٌءاالاف أ

 (رفاو) رعاشلال اقف َقَّرَحاكو لَم فلآ فذ عك فذصفرعاشوطضن ||
 اردو رطب ديالا اود 5 تاليف ىلصتعثرطو ٠

 7 بتعدمل ىسمتاذاىوغلانا د ىونغلا ل ء ةطاباملاقدشتأو 3 |

 ةغلىهو ةركلا نمفخأ ةهففلاواهنمفخأ ىهواهخأ اه ”الافلأ باقنتلءامل البقام ف ةيفدهاشلا
 * اضرامودومتب ترث ىلع د قاطلاليخنادب زاباملا دشن“ ىط ىقةمشاف 1

 طخسا| ذا بتعب تتعلق, . هن اهسنانو ل ل هريسفتبمدقتدقو ىضرامودارأ .

 ديمللب املا فد ثنأ او + ئضرلا ىهو ىتعلاىلار اصاذابتعيبتعأو

 لع اننا طهر ودوح مم طهر ع د هاش بكل نم لسقو

 هللا ] كدتسسمالا

 نكن 0 ناف هلوق

 ريكذ تلا ءاه لق
 لصق ا نبا فرح .

 اهليقىتلاءاهلا نيب هن وبعس
 فلأوأة تك اسءانوأواو 3

 الو كرعغ نأ اهيفراتحاف

 هوذ 3 وءاصعقلأ و

 يدا ءايلا قراتخاو
 واولا ريغ نك اساهلبق

 لصو نأ فلالاوءامااو

 تانآ وح مموسم واولا
 راتخاود-ةاح وهتباصأو

 ةلصلا فذح سايعلاوأ

 قره لو ةحاسضأو سف

 . هيتعو نيل فر ناب
 يسعا| اوه اذهو

 قاريسلا هداغأ



 اولعفولو هلوق

 تغنحال كلذ
 عل رآمبهمالك

 تادب رب لما تاكر 6

 لقب ومكلسر م-هاوق
 نيكست كلذ لحالريتخاو
 دقوواولافذحو ممملا

 هن وبدس مالك ن هركنأ
 ذاتاكرصتم عبرأ هلوق
 عسرأ هفف تنكسنا ميلا

 همفق تكرحناو هلاومم

 ىفاهسن وكب نأ اماق سون
 عب راءاتفموأفو رخل اهديع

 مملا كرت لبق تاكركم

 ةباهن ىلعداز تكرم اذاف
 ىف فورعملا ]ثلا

 ها مهمالكح

 ةريذالا

 ٠ ك2 كلر عّضاوم ا هو مالكا نم عضا اوم د دقاهمال !رعشلا ف فد نأردح هذه و
 ا 0 0 اكو ادس  ةاعناوحن الد ةنموكن 51 تاو هنلاو هءلع وك نلا افورح ىف كل

 1 ْ || ثنذشنا فتكا 0 اول رعشلا ف تناك لاخلا هده عامر ذح ذاق همالك

 ن الام بهتسف رو ا ههنوتو له نمو ىهمذاذه اواعفب لو لاح ىلعم الكلا قهنمفذح الا

 1 00 ءاماارانمضالا ءاه ىه ىتلا هاهلاو مالك لا ىفالامعمسا رثك ًارامضالاءاه

 | هاك شاناغد_-و صف ايلاتسيلوهسنل ةعالوةملكلا سفن نم فرحب تسلا من ال فعضأ

 1 ْ مسج الناتفو ذخام نكلو فقول ىءاملا الو اهلا دعد ىتلاواولا نيبتسنال ك ذأ لعاو ب ىالُع

 ظ يتب رضو بالغ ضل ىلع صولا فب هيالا منقول ىو ين ومالك نم

 3 ْ دقذااَن هرملا اذ هقذخلااومز 9 نينك اس لاءاةةلاكمهمالك لدأ نم 0 ا

 1 فذحلالا فقولا ف هبف نك لف مهمالك لدأ ا ىلعناكواْ سناك ءلرث ولو لضولا ف فد

 ١ 5 رانمشالا ةم الع ىهيىبتلا ميلاد عيءاسلاو واولا تناك اذاو ٌفءضأ لصولا فناك ثمح

 ومتأو ركع تابثالاف ميلا ٌتنكسأ َتفذح ناف تينت ئشناو ٌتفذح تاشنارابخلا
 و امهيدلو اهناواكذع تاقاذا ةسستنتلا ف فا الآ تدثتاك اوف لأم ىم داو توبهاذ

 و )9<

 0 0” 0 فدا

 < لبد

 ههدد

 1 1-5 5200 وخن واولا كا ومهوأ وحن و واولاو ني -ضلا ساو 1

 نيداهلا تراصذا كاش 1 ذامهمف عمتجا ثيح لو الاب اما اننايلا ماوةذحاك اوفذح

 + دار اهي اايف نيك امني ةفخاهنأنيلاقرح ندابخأ عماسفو نيل قرح
 امك 000 ال لادا ديت اوهرت والا واسلااوف د نعمل مللاوتكسأو
 ١ عيرأ مهمالك ىف تعمتح ال كل ذاوافوأو واولاوث اهد_ب مشل اتراصف الاتتسا نادك

 ' || مهمالك ف سيلعنا ىرتالأ اذف نوهركتمهو ومُكل سر وحن نك اس نهعم سيل تاكر تم

 اًمأف هتاءاشنا عضوملااذهريغفكلذنابب ىرتسو هلك : ل اردتم فرحأ ةعب رأ ىلعمسسا

 ١ اهو ةصوقتملا أ همالا فتآ ايلا نمفذعاعاهدشقةرو ار مترا رخل فك كل ةفدعانلا
 2 الان ماج "هل ةدفل (كإذكوو اولاؤءاملا لقثت .تاك لقشنتستالفا' الانالترو ىضلا عقأ نماذهو راغو

 | فصو ةغيرنادسأ ن هلي د حن ب ىعدن ىصقأ نب سقلا دع نب ىصفأ نب زمكل مهوة عبر نم ةليبقزيكلو

 : ل زيكا نما دب لحملانياو مون مو قضم نم هنل بقبة عبر لئابق هبفرخلاماقم



 لا

 نشلفانلا صنف هع هطعأث أدير أت لقاذاو لو “الاف تلعنا# لصْؤا ومدن 5 0

 لحعاارمَغ لئمْترامونْملَف وت هداك 0 تايئالاوتايبلاآالأ َ

 اهتم :؟ اسألاادمأنوكنالف' الان الفل الا اهب دار ا را

 تاقناو اهنكَح .. قالو فلا "الاوحتماةلناىف ىو فل الا رش نمءاهلا ن ”الءاهلا لاك ا

 قدضالا 1 رخاذا ميملانأامهتيبامو هرفو ميما تكس 5 ءاهلانكسنالف هانت 0 أ

 اذهاهمزل ,الءاهلاو اروسكمادب | اهلمقامناكّت مسك تاق مودشم فر هبتولابأ عت ا و

 1 رمد ءاهلاق هن ردا ن كاساهلبقو عنو ل تار 0 رحلا فخ اهليقامو - ١
 ل

 نيف م الل 9 الانوفذخالول جف كأذ 1

 لضالاقاهن'ال اهدْسَيوكلو لضو لاا خدت تنام اذار كلما قات نع |١

 اذنكشأو | رفد ارا رلظال وسلا رم نينئالاقامنأ كو اؤاهد_هبةكر لسا ع

 ددارواصأو دا 00 هكصأ كاد ناك اؤمن مالك لا دار عانهنأ أ قعال اًمافضسا ١ 1 ١

 كااورردطش ا امإق و اولا نودي ييلعاق ا ىرسعلا نم كمال نهلة. كلدك ناكو لو

 نب رحقأا ىلا َتررطضا تيحاهريغن ىو تناكو مالكلا لصأ ىفئتلاةكرتلاب اواج كيرلا ||

 ترب اذكه مشو اهطم ولا توك تآاهلضأن'الرسكت لو تمهشف مورلا م ف ل راتأت 1 ١

 منك و 4 كلذو لص الاباناجكب ردلا ىلا اورطضاانإف نافتس موق فدو مالكلا ىف 1 1

 ءايخ ىمرملع ل صولا قهدنعل ص“ الاو ميلكا مو لاما مو را ]عفو مويلا ٍ

 اولي سرا تالا ماع كان 1 تلف تكنو .ةمضلاما ذيع ةرمسكلاب ١

 رانمذإةمالع تناك ثم يلا اا لصألا فاهد هد ىتل اواولا نماهتكرح | 1

 نر لوقبالهناىرثالأ مويلادمِب_ فرس ىذلادوجألوالا ريسسفتلاو 1
 دجاو شون قيشلا ينل هني لوقي رح الاريسقتلا شخ نست راوتشل ||
 موقلاى محا ارلللافاك مسلك هيل عءد_دع لصأ الاناكن ذو عضاولا عج ف هسقفاول ناد 3

 ام ًالواول اهدعب :ومضلااهلصأ نأ لعا يي رامذالا ةمالع يه يتلا اهناهفرستلا» اذه هو | 0

 ذا<_هوزاوفدسلاالا نكي َتغةواذاونانك اس تمالهن'اللوأالا بالا ق تك رف اهلا |

 ا نولوعب الودصعد ضع ىفو دبكح ديك قاواف مه هارتالأ نولعُتس مابا هلي مسلأو ْ 1

 ||| نما كلهرك ذآامههعنكسدلو َكااهزك ذآ ىلا هذهاهكردت أاّلإ اذكه هلك مالكلا ىف ْ ا :

 ناك وأو هلوق)

 نملقبإ كاذك
 ناكول ىأ (ىمحال
 نوكسسلا ميلا لسصأ

 ملا ىصحالو م لهم

 اهقلاذا ل مضل ث>او

 ىلااهدرب هنأب ن . تصاس

 قاهل تناكى تلا اهتكرح

 تناك انهنأب ول صالا
 ربدقتلا قواواهدعب مملا

 اهكتر ىلا اورطضا مت

 ىنلاواولا نم اهتكرحاوللعج
 تمام لدالا ىف اهدعب

 موقلا و ثحاواو 1

 الدوح أل وال اريك عا و

 داولارمسكب لحرلا اوشا
 واولا لجأ نم مبملامذ ناك وو

 ناككارب دقتلا ىف اهدعد

 ىواولا انرمسك اذا :مزلد

 رسكننالحرلا اوشا

 وملا منك ىرمملا

 قاريساا هدافأ



 . نار عاوهلوق
 ةدعمب رنمأموق

 ىذلا لا مهنمنولوق»

 ءاهلارسكب مس ممم لوقي
 رسكمف نونلا ل_ةحال

 دقو ميل اةرمسكملاهلا

 ريسغ فورح ىف مها أر

 نوناا ل ءقاماوامأعازه

 اهدعبام ةلماعمةثك اسلا

 رمسكب ايباد ىمع ب اوهمهلوقك

 نمىوندلالاو لادلا

 او ريسكف نقتماولاهو وفدا
 اهوعبتاو ءاتلاةريسكسا ملا

 سلدنأكحو ادانا

 هداف نونام مند

 قاريسسلا

 [| ةضخمابلانأاك ةيفخاهمنال و اا هلبق ناك اذارسكت ءاهلاف لصالا ىلعاهوجر ذك نأ

54 
 ” 0000 ا وحسد

 ا كا ىعهو فل "الا عضوم نم ىهوةدابزلا فورس نمءاملان أ امكسحةدابزلا فو رجب نم ى مهو

 ال[ واولا اوملقؤءاهلامذهاو رمسك ٌكلذك افاغذتسا عضاوم ف فل الا اولامأ كف ءاملا, فورا
 | : ١ ا
 | يا بكلتإلاف ةلامالاك انههةرسسكلاف ةريسك اهلمقو ةسنكاسواو تثتالهن ال هأن

 ١ ل يراد تر رضولام ى دو ل-بف ىهيت رم كاوق كا ذو دناعو بالكوك اهدعنأمو

 ظ ضر وهراد د وبات فتن اوعي ولام و عيدأو لبق ةومب ترم نولو اوةيزاخلا لهأو

 || نامزلتالامهناىرتالا ةرسكلا دعب ة مضل ةيهارك ا هئرسكح با ةمالعى ملاءاهلا تةملتاف
 ع ضر الاوُرا ديو لا نمو ءامهلا كلذ َتاعفاك ءانواولا َتيلق ميلا ترمدك اذافادمأ افرح

 ١ فل ”ال لامك اههنآمللا تأ :ًاوم هلع مهضعب لاقو كدا ميدلاموم لعل

 0 مامدالا بابل وقتك نأ اك ميلاوهو لص“ الا ىلعفغلا الاالوءاملا هبشيالام رو تذل

 ءارلاعمداصلاب اذ لفنالو ىازلا ىهو لا دلاباهعضوم نم فور اهبسشأن ما برقر َدصُم

 م ة”ارسفاهنأنو رش ع :زولادلا ص رقك داصلا نمبر -ةيامهع_ضومن“ ال1 ود ؟وفاقلاو

 ١ | ةعم .رنماموقنا لعاو ا ارااوداصلا نيب ءع روبل كرا وحب رع "الا

 1 000 المو عض نيمار كسلا نك 1و كلا هوا مهنمنول وقب

 | تح راذافامهنيب ٌرساحالو ل_مئالا ىلعىر ردة كن“ال لص الا ملا ةريسكللاوءاهلا نيب

 1 قصي ن مناك َقَدَستاقفداصلا َتكرحاذاك نأ ىزتال مبان قرا امني ناكو

 اذه كاذكفترُثك ىصفاادادزااف رحامهتنلءقيرداصمل اق اذاو ةكرسامهنسن'الرك اداصلا

 : زحاجلا اواعح زساحامهندب سلو اهعسّتتاهو ار ال نتنم ةازتسءاهواعف-ةث درلا ةغللا ل هأ امأو

 8 ومكمالحأن نم لئاوب ركب نمسان اكو ماغدالا و را ذه ىرسأ ا غاونتثم نونةلزخع

 . || تنك  ثيحررسكلا ةرمسكلا عيتأف ةريدكل دعب ٌتعقودقو دا رامذإ لعام "ال ءاهلاناههمش

 1 0 اساستمو رسكي نأ دعب مانام ناكر رامد1فرح

 0( وط) ةئطملا لاق نولوعب

 1 . اوديو كمالنأ شوو درهدلان م تدار ىلع مهالوم لاف نإ و

 26 ةئيطءللرامضالاةمالمىه ىلاءاهلاهسف سكت ابار فدشنأو د

 0000 اودر مكمالحأ ل ضف اودر رهدلانم د ثداح لح ىلع مهالوملاة ناو

 ا



 م 96١

 نإو ىسهففا'الا جر_كنم ءاهلان'الءاهلاك ثسلوادبأ رالف لءالاثءال ىتاالا ||!

 ءايلا لمعه رم ىفاوقلا فٌتاع اهارتالأ ة ءايلاو فل" الا نموحن هافنا ىف تكرحت َ

 وليل ةلندج ىو َقوَرلا فما كاوق كاذو فل'الاك تراصفنيتنك اسوازلاو |
 كا 2 رقم ىببهف فل الا ةلزنعا ملعح م "1 فءاهلاتك سد ةلوقت دا ب داماوأ][

 ةمالعامن ال 1 داارامخإ راممخالا ةمالع ىه ىتا|ءاهل ا ىرتتاهو ربأملفذغةعاقآو ا

 اهلمق يتلا ةماكلا نست اشاد هناا فام هئرك ذل ةمالعا 1 هناك تا َ

 نم تأآلا هءاعو هب كلذ لع فنك فدل نك /تفقواذاق ليس ىهذهكالوق ٌكاذو َ

 نعل وتالءاهلا ذهن ال طماع مل ميعاهجشب لصولافءاهلا متنها ا ٍ

 ءاملا نمت ادبأ ثيحاهلبق ةريسكلا تمل ءاماافرصتاك فقس دو ماد ا ْ

 ف يملا تركك اكمزاكلا فاضب أف ردحلا اذه رو ةمضلاوير هكل لا مْزلُت ىتاا ميلطاهوهتسن | :

 نكسيف هللا همأ هذ هلوقبب هرعلا نم هن رعل قون نمٌبعمرامشالا | :!

 ١ | هي 5 1 رضلاةمالعىهىلافاكلاباءاذغإ 1

 ||| كاذكرامثالاةمال-_عىهىتلاءاتلاو ل ]هس اروءأر الل ب اركلوف كلذوةسح وتفم

 ناكمنول عمم مهتافدسأن مسانو ميتنمريزكسانامنأف رك ذل َتيَعَيو تول تدلون ا

 || نأ اودارأف فقولا فةنك اساهال قولا ىفنايبلا | دنا نيشلاَتنْول اعلا
 رك ذملانيباواصفاذامم *اللصفلا فدمكوتلاو ىرقحتلا اودارأو ثيؤملاو ردم نياواصقت ا

 | اذهب ت ولا ردك ا اواصغن نأ اودارأف ةكرح اولصفتنأ ع نمىوق ناك فرب ثن ولا

 اولهحوُنئْنأو متو نيسهذواوم راهم ارا توتا اا رك ذملانيباواطفاك ف ةرحلا | ا

 م هيد ناملا نأ ةهسوموماالا يلا فورا نماهيشرامب رقأاهتاكم ا ٍْإ 0

 شلامو بهاذا كلوقُكلدو ىلا فورح نمتسمل 59 ول قالا نماسومهماجئاكم | ْ

 ”رامضالا ف الع الو همالحألاق اذاءاهلااهلاهدشتم كمالحأ هلوق نم فاك ارسم 5 !ٍ

 اهماع فاك !لمك اهفالك اهف ضراعرسكلا اومضياءاهلازصآ نا ال هفيعض هذا ىهوسمهلاباهل ةيسانمو :
 ناىلعاويتءاذاىأ ملانءاانهكوملاو مخ ن مىجوهو عب رقد |حدم دشأواهنمنيبأ اهن ال فبعض ديعب 1

 نماههبتدعبف نياق ةر نكن كرت اذا منال راك ل الثا ارتاتف تكرس ذاو |[

 1 اون اكلات !| نوةحلن برعلا نماسان نأ لعاو « كآامولنإدب ركبعاذ || ظ

 اداو كود

 تيار تاق تك

 رسسكذ لبق هينا
 تكرمت اذاءاملا ثادا رولا

 ءاسهاا ىف ريسكلا ل طد

 دعيل واو تاصوو تمضف

 فلالا نمءاملا 4م

 نوكنالفاالانالذئنمح
 هددت اعاو ةنك اسالا

 اذا فلالاءا.لاو واولا

 فال_#نيتنك ايس اتناك

 فاالاهمشت اهناق ءاهلا

 ماكاو ملئهتناكناو

 م اهنوكو

 فورخلا نا 0 وق و

 فراالصو نوكت ىلا

 ةعيرأ ةيفاقلافىورلا

 ءاهلاوءاملاو واولاو فلالا

 نك اذالوالاةن الغلاف

 ارتست

 نكرحينأز<ملالسصو
 5-52 اهناف ءاهلاامأو

 وأ ة كرم ىهو السصو
 اك هلوقك ةنكاس

 ىلسس ن-ءيىلقلا

 تدبلالطا راو

 شاريسلا هدافأ



 كرس
 | نئتسادنم َلكفتسا ندا 0 دقاهنأ الزيسلا اردد اوثنأتلا

 1 وندم انيسشلا نود موو نيم ةرسك ات "ل اهماو م لاول_صواذأف س ل رو

 اواضو اذان: كم 0 أو شكسي طتعأم هاوقكلذو نابل تاكماهولدبأ/ك فقولا قةرسكلا ّْ

 ايدستي رانا اواإ_هجمم: "ال ثينأتلا ف نيشلا اونيسسلا نون امناو اهوكرتا|
5 

 8و

 ظ

 ص001 ا فال 13ج ةسسانق طلال

 اه اهدعب ٌتءقواذا رامدالاة مالع ىهىتلا فاكللا نوقهلث برعلا نماساننأ ٍلعاو *

 اك ثؤملا و ذملانيبلصفلا فاد مك 0 ال ثدن :أتلا فءان وربك ذ-:لا ف اهلا رامذالا

 | 5 مذأ اذا ءاهلان اب .فقولا ىفاودارأو تن :أانلا ف نيثكلاامناكم رنات كا اولعف ا

 / 1 ا.( ءاهلا عماهباذهاول_هفاسغاو تقلد ءاهاا ناعم فل" *الا ذأ اذافةّمفدنءاهلا نأ ال 2 ا

 01 || تناك انف راما ةمالعءاهلا تآايرامشا ةمالع دو [سرمهاهلا نا ةسومهمامن ال ||

 ٍ | كلوقكاذو 11 افران ديو اه قعلاوتنل تم فرح اهففاتماهلا ||

 1 الط ىندعلو اهاكيط أوكي اءأرك دقاق لوغو ولله _.كبطغأو اهيكملطعأ ْ

 1 ىدلثالتأ اههراك ا هوءايلا نو ةطقه تي و وةباساتثا

 ا 8 ثدنأتلافءاهلافل' الات قلك ريك ذدلا قءاهلا كلذ م "لاعاو فاكلاق د11 فرح 1

 ْ فلالاوكفامنأ الا مئاغسواهتفيءاهلا,كاذاواعفامغناو ةاذام ل لك ما او |

 | ني رك ذمَتنعاذاف م لو تروا ذارابعش الانين فاعلا وتلا :1نامباب اذه ّْ

 || يت ذلاةعاجو ألا ةينتنلا يملا و :كنوددعلا ىف ٌتدزاك اديس ةا ان يؤموأ :

 /نأاك عميلنا الأيشني ثلا اوز احا اود 7 اذهقاوغلابو ةكرشلا ءاوقرغت , ملوواولا ١|

 | لوقتو امهيفُنَك لوقتو ةثالثلاو تانثالا ىو فدع لوقت كنا ع هربالأ عجب |مهزواجام ْ

 9 1 ا ره ل ا ل لا ل

 امفهمالعلان "الدحا اولاف ثينأتلا وربك نالت اك نيتللا نينكر طا عدت :ودعشلا ف كلا وكاتلا '

 دحاولا ةمالعناك ئشامهمةدحا داوكر نأ او 0 ورتالةكرحاهومزلأذَقرغلاو اهدعب

 | الو نك اساديأ اهلبفإمنأ و ؟تيلواعد_ءبامفمالسعأ الا تراصو اهنع اواقشنا ثمح

 1 ءانلا هت أك اهولعف در 0 اهلةكرلان الواري_ثنك اسلادعت عقنا مالقاكلا ا
 0 ا 07

 5 لاق ادد صو نباح لقاذاف نونلا فءاضتالو َنِهْداو نعد لو: امّتلف 1

 ل
 س5 مع

 01 دلت دو ني اولاتو يلا عمو اولاو فل ًالااوقلأ5 اًدههنونلااو ةعاضم_هارأ

 اح ل ذهن



 م6
 دا هه

 ى مهم الك ىلاوتب نأ اوهركمس أ اضنأ انهي , مآل[ بيه 0000009

| 
ريس غىفى و نك دم و نكاد ضو نك اش وق دل سو[ رغم عدرأ ةدحاوقنلل

 اده
١ 

 0 ىفءاش ”الامذه ترح اذه ىلعفءاتلاك 5 اساهلبقام |

 ْ نوعبشي نيذلاامأف مى اج ةكرخاوعابمالا غو عفرلاو رتجا ق عابسمالا بيانه

 هيرو دو سب ييجي جس 5 نصف

 ا 00

 ا نسم نمو هيرشي كاوق كلذو ٌةهفاشملاّا كيج اذخو ءانو اداهتمالعر نوططتمف |

 ْ افلا نوعيْ'س اهبرضي كلوقكلذو اسالتشانوسلتكف نوعيشال نلامأو ||

 ْ تناكولف نون نونتيبقَكنمأَمْ م مهلوق ةكر رمال عدوك تر[ةاورموا لقد |

 ا ل الإ اوفذ حب ملاكم ملع فخ خفلان“ اليصنلا اذه ثوكمالو ُثوُنلاَى م مم اسإ
 -ءدومصةم

 2 تيس نايس اللا 02و ريدك 0

 0 ب ني تراص ثنح ةزمهلا ف تدشناك ةقناف' ةكرشلا ة يزاول اايلا اوفذح ثمح | 1

 داو ففاوفذسح ثيحذ فك: يا يترع قريع عوفرملا فردا اونكسي ١

 . رعاشلالاف لق هرطعاو 0 ةرلات الدسعاواتفاوغز ا و

 دّريملاَن م كك تهاديدقو 5 امهيفامكسلحر فو تشو

 :مسارلا لاه كاذزكسب مدخل اف نم نأ الإ ة زا 2 هرهور شلاق ٍ

 موعلا نيفلالممآَودلا 5 مْوَقٌبحاصتلق نحب وعااذا

 رعشلا ىف مهصعب نكسب دقو ىبحاصدنرب هنأمع ءزغبرعلا نمتسبلا اذه دشن متل !

 (عيرم) ١ (سشافمو مشادرتكت_ متم
 وص » ز< َّر هو

 لغاوالو هلأ ن نماَنعإ #0 ٍبةهدمَرْعِنرشآَموبلاَف

 عابشالاربغو مف رااورملا ف ءابشالا باب قدشتأو 3 َ

 رز نمكنهاديدقو 5 امهسفام كيلحر فو ت>ر ْ

 فرظو دضعو ف ففف خضلاب هطسو كرتاعاهدشت عفرلا لاح ف نه نمتونلانيكستهبفدهأشلا |

 ددشني و مزيسعال نيب وحلا ضب وبارعالل كام مشا موزه فر ورضلا عقأنماذهوامههشنامو
 همما فر ديالاموأ ءرك د تنام لكرةيانكن هو هنءىكفجرفلانهلادارآو رزثملانم كاذاديدقوتمملا

 ١ هلثمفبايلافددنأو ع سانحالانم
 1 موعلا نيفسل !لاثمأو ذلاب * موةبحاصتلقن+وعااذا |

 م ةرلاقذاك اذا هبلبصولا اج هلاهه شتى حاصاي وأ بحاصايدب ر وهو ةرورضءاملانكستهيندهاشلا

 ائمادارأو ءارحصلاودلاو مهخرتل اىلع موةحاصتلقدشنب ازئاح اذهىرنال نمو ةرورضلا عيقأ نماذهو ||

 سقلاًىرمال بابل اقدشنأو + رحا!نفسلا عطقءار م |

 لغاوالوشان ءماقأ دب بقذ م ريغب رش مويلاق

 ( ىنا' هيوبس - ”م)



 اذكه دصتانتبف وق )١(

 قىذلاو د ص عراضم

 داحع راضم ديحت باكا
 عت املك ىلع ىنعم او
 هتك ناتناورامهلعلف

 هويتك

 ه4

 ل طاب نولوةي نيذلان "ال بصنلا فاذ» ل مامسالاةءالعةطقنلاتلعحو | هص ى
 ' !ٍ كوم امس . 1 1 1

 2 لج لج ىف نولوقنال ا

 واولاو ءايلاو لالا نوقحلامافاوك رتاذاامأ جب دا. نالافىفاوقلا هوجو باءاذ_ههب |

 (سفلاو ضاوهو) هوقاذو توصلا دماودارأ منال نونالامو نون ام 0

 1 #* ىلزمو سمح ىرت ذنم كاف *

 (ليوط) هم راطلا نيديزيل بصنلا فلاقو 7 0 و5 ماك - : ١
 سمر ا52# 95 9 ”ىن مو تس

 ايلا عت ناليتق دا اك نع شو ادي 5

  5 > 9صحانىه٠

 5 و.فالمالئاواهعدوةر ره « ىتعالا عفرلا قلاقو ْ

 0 ااتعلاو لذاعموللا ىلفأ « ©  ريرحل مهلوقهنفثوننالامو هيفثونناماذهأ|
-9 5 

 "راد ب اننانبمم * حوُأط ىذ مالا ناك ىف مرير عفرلا ف لاقو |

 اذهدرنمو ءاقئذلا قلوقلاك هنفلوقلاو لصولاو عفرلا لاح فب سثأ هلوق سءاملا نيكست ديفدهاشلا

 هرأن كردأا لف ههرآش ىحرماب ىشبالنارذنو هووألتقنيحادهلوقي برئانمويلاةوأ قسأءويلاةدشنب
 شلال ناقهتسالا لصأو ب سكشملابقكملاو ارق هرذن فودقذا اهم سمت ًايالسف هعزب هلتلح
 سقل اىرمالداشنالا ففاوقلاهوحوبافدشنأو * عد.لوب رشلا ىلع >ادلا لغاولاوةميقحلا ىف

 : د# ا ل قل ون كاف +

 لاي للا اذمم هوس رك دا غاوتوصل ادمو مرت لا ءايلان سك لاح ىفماللا لسصو هيفدهاشلا

 كلدةلعنيبدقو هريغو رتل ادنعكاد قبرعلا فالتخا نيت ومالكلارخاوأو ىف قاوقلا ندب قرفل اىربل فقولا

 : 4 سدعلاى مال ىورو ةيرثطلا نبدي زيا بابلا فدشنأ آو + هلك

 ع هرصم سانا انل لعب ل ناليتق ب ان اكلاتع شحولا دصتاندءف 00

 فلل نال م ةرتلا عفرلا قواولاو رجلا ىفءايلاتدذناكبصنل !لاح ىف فقولا ف فل الا تامث اهمفدهاشلا

 فصو . »* ةفيعضةغل ىهودلاخ تبقلو بز تن رزان مالكا فاهفذسج نملة الاف قالو تعنت

 0 ”اللتاملا فدشنأو دهب رفقثت دضت ىدمو شحولا الاامهملع ءعلطي الث يح بحي نءالخ هنا

 5 وعالم الن او هعدوةريره 5

 تسسلاماقوبوصنخلاورو رمل ق مدقتاك عف :رلا لاح ىو اولا, ةيفانتلا لصو همف دهاشلا

 5 محاو نيملا تنأ ما دغتادغ #*

 رز بايلافدشنأو * انزيم اوقو
 * اناتعلاولذاع موللاىلقأ *

 0000 وعشاق ل سوات الاتامثاىفمالل اوفل "الاه يقوبوصنملاءارحاهيفد_هاشلا

 تدلاماقوبابلا قن.دام ىبعءاوسفاوقلا قنونملاغونونملان ال همق

 5 اءاصًأدَقل تدصأ نا لوقو د

 رير1 بالا دشنأو *
 ساطع نسا تعل © ترلط عاطل اناك ايما

 ا |
 ْش

 027-90 ا ا ل ا آذآ آآ آ 7 ةز7ز7ز زؤز | < <> ز 02020 0 20ةزذ020ز0ز0 0 ز 4

١ 



)599( 
 ا

 ظ 9و ود

 ١  9ىلا نم 5 ا تناك أ قع قوس فتاك اضنأ ءأر رولا ىفلاق :

  1عام اومِلَأَف ماوه تور "الع ورلا فورس ىف ةذملاءذهاوقاسأ امناو ١ .

  "0 1نونامى اوقلاهذهنوعدمفزاخلا لهأ م قواك زال لاو ارا ْ

 ' | ريتك ساناَسآو ءانغلل عّضوي)ىذلا مالكلا نيبو هنب اوقرفتل ملا فاهلاح ىلعتونيلامواهنم
 ل ا 26 5 كَ - "1

 ةدملاناكماولدأ ميرغلا اودب ريلاملنوش ملامو نوذياسجذ نونا |ةدملا ن كم نول د ب ممنأق سيت ىب نم

 0 هنموهامو ءانبلامامباوطقو انو |

 5 ع اا «. نار عفطأا

 .# نَحمأ ى مك الاك لَلَط نم. 5-3 ' جالا لاقو 1

 | عوفرملاوبوصتللو رورملاك اذه عاج مومو وتقل روسكملاو عفراوزبا اذكر |
 | مالكلاكولعجر غش َفاوق نكن لومالكلا ف تناكو لاهارججفاوقلا اورج افتلاتلامآو |
 : ربر خم نولوتب : مهانعمس ءانسلا لسا قاببأ ودا حركلا اوك واو تبحأ 1

 « باَنعلاو َلذاع مولا ىنفأ «.00007 ا

 * نط هل لأساو 0 لطحأ الد[

 0 بوصنملا قزم ماللاو تنل الا عم اولا مقرا اسوق ةماعلا وة ختعااتلا أ ا
 اضاريرل بالا فد شنأو 2 سمول نجما

 ىلا "الا نمةكرامم تناك د ةقبوسفعنانلزتمتاهمأ

 هرذعتوىشلا دهن اهانعموتاهسه ىهغل تاه او عفر | ىفواولا تاصواكرملا ىءايلابة.قاقلالصوهيندهاشلا :

 عمضومةقب وسولبحلانعردحتاوىداولا عبرات عسن ةرملا نمز عضوملا اذهب انلزن مدعي ًامعأ

 املرك داهار مو اهرمدأف بحن نموانتعم< تاما ةدلاكإت تناكىأمانأ الإ. نمةكرامم تناك هلوقو هئيعل أ

 جامل باملاىدشنآو #3 رعسقتلا نمكلذدعب ءاح ١ ١

 نحت ىمحت الاكل لطنم + نفّرذلاعومدلاجاهامحاصاب : ٠
 ديدمتو منرتلا ىفةغلاملل نيلإ اودملا فو رح اهلصوناك 5 رتلا نمبر ضل نونلا.ةيفاقل اًزعرام ب هدهاشلا ١

 نمانوكت ل ناو 5 ءومسسنوكناامانامجفاوق ةفالتخا مءنيامصتمناتنبلاناذهمقوو توصلا
 دهاوشلا بحاصلوق( 1( طقس ةىرخأ ةرم جاهلا امه ندي ل صف نوكينلا ما( |) جامل اوهود>اوامهلئاتن الددحاوةزوحرأ

 لصف نوكي نأ اماو || فالتخاف هللطلاهسشدورلانمبرضىمحت'الاو زطاقلاوفو ف ران مج فرذلاو باتكلا نمش ||
 لوصفماندي ىتلا تالا ب لعفامىركملاةاقصعلأساو دب ١ ا 6 67 ل لطخالا بابل فدشنأو دع قلخأ يس ًاوسويران ؟ 1

 جاهلا ديزشنبلا نيباهبف نسحزئاح نونملاريغبوصنملا فاذهو توصلادمو ترث ادرب ف ثمح الاعف نم سل هلا نو هش دجاعلا : ١
 هيكتم همتكا ىرتاك 1 0 مرالاو ىتغتلا اودي رملامزوكسلاو فذملا فعوفرملاو ضوفخلا ندب و هند قرفالو مالكلافهلشم ٠ ا



 2 2 ع 5هج

 ل اًضقح ل 9 ارقد 5 دق ثولوشب و مهيلعّفخأ اذهناكو ٍ

 اذاتامال نه اولا اذا تاواولاوت الات لسعاو « مالكلا فكلذكاهنئال فلالا توت |
 اهنا ىاوقلا فةللاتفلنيّْلا واولاو ءايلاب لعفاماهب لعق ىو رلا فورساهابقاماك |

 قاهئراسانف ؛ اور كل: لبقامناك ام اًوَراهلبقامنوكبو عسل ةلزنعتةنملا قنوكت ْ

 رشش مهلوقكلدو ىوخ "الإ ةلزملا مذ بهىفاهب تف أةلزنملا هذه ا

 هدوص © و15 1

 *« رفبال مث قل موقلا صعب *

 مالكلاة فد الن امال اء هو تش نااهقذاح تنك ةبفاققتناكول و ٌرْش كاذكو !

 1 قفّدحالاماهفذحت تاك ذاف د نأ ردح انهفوهنمالكلا فن مم فق حامو ا

 ال فلاالانهنال فلا الانمى دن الانا امهوحضو ىضرت و ىَنْكاَمأَو مالكلا |
 كل اي رتل ان ءالدب فقول, ف نركب ىلا سنا لأ ةازجس م تلج مالكلا ىف تبنت تناك |
 لاقل ل كلا افلا إل ا من نت ال كا ذك ف نب كلف ىفاوفلا ف بال الا كلت نيس ْ

 هايلاراهْش تيس ىضقت ات فذاك ىَتحيِفلا فد ىفاوقلاف لا ٌدَممالومالكلا ىف

 ١ 6 ًاو- أمال ع ىلا نكت لفاوقلا فني ونتلا زخم ىتلاتقسئاذاف ىلا ىلا :

 ظ "0 »م غرصم سائلا انل لت م + لوقتنأ كازو عالءتأ ىرتالأ ظ

 | كلذاواهفاغاق نوكيالفاوقلاقوهف مالكبلا ف نوكال اذهنأال 0 "الافذمتف||

 | اهانقد افاق هتقذس تئثناو قاوقلا ألا ريطتح ركالامهءاس نآال ورد وى |

 ا ١ لوهشل أ يرالا لجو ىلع تباعا تقم أو مالكلا ف حرت ٍ
 0 مو. هما هضم -5و و حج هزروك

 اًضعنتدأو | ادع تلطق ه« ىذق تودلاو ىورأ تا

 0 | هدم
 6 ورعب واوو ىِضَعسءاب نال لجن معز و ىَضْمُب فلا ف دمت ال ذكاضعب فا ف ّد- 2الاكف

 ©. يف

 ا ا قئابح ل صو تسلاجن الف دعت لورا فرحام_.نمةدسحاو تناك اذا ٍ

 د اصفح كردق صفح ىباردق 5 بامل!ىدشنأو 7

 0 مااا نقال ا رونمهن الاصفح هلوقف فا الا تامث اهيفدهاشلا

 ١ :باملا دشن 0 كلشاك نلف

 0| اض تداؤاضعب تلطف ىضَعَت نودلاوىورأ تن. اد

 | فذحتالفبصنلا لاح فنيونتلا نم ضوءامنءالاضعب فلأ تدثتاك ىضقت ف فل الا تاءئ هيف دها كلا
 ١ ءاعلات 3 ةدئازلا فل الاىئرجة فاقلا ىرخت ةيلصأ الاغا "ا ارا قلس لالا ملقتاك مالكلا ىف

 يامل كاسل اى اللا اطير كلدقواولاو



 : اع هني ات

 م9

 قريد قوام فانألا جعتافو ع ىفاقلات أم[
 : َِ 5 0 2 0 2 هس « م 9

 ْ ىلا ىذشب ءاب فدح مهاعددقو امهنمةدحا وف دال اقل هذه فددت الا كو ى و ورلا فرح كَ

 هلا واثكت )و رمذملاةمالعامهنيتآلاواولاو ءاملا دّسأو سنت وفول 2 َقُْدَح ا ١ نا

 ىلعايفءن يفوح انسيلو هاسعسالا ىنعلث ابحت امهنال ىضاياب ةرغدكك ف ذ ملا ىفامس نم
 « ةئارط َّيَدرهدل ابحت « 0 قداهلاةزتجامهف اسلام
 00 ْ هدشنت برعلا نمرعشلا اذه 50 1

 5 ص و وره عه

 عمصام نانا ةاَدَع دعب رد ' #3 مهتك ران اامكأ ا دعب ال

 و اعا

 عنق دق ٌبْنرلا حارل فونعلا فوس « امسح نم فو اندقواسول

- 
 5 صر + ئه

 عجب امو ركب نم َنينارعلا يع 001 هيام دوخ هقالعأ عيفاطا

 (ليوط) ليم نبا لاقو 0 ١
 سيصل 6 سس سس سس سس

 5 قرتخلاىواخ قاع الا تانو د :باملافدشنأو *
 قورلا فرحاْم الؤرت+لاففاقلات مز انك ع نيتيفاو اتناك اذا امل اوواولا تاما نممزلدامأ هدهسشتسا

 هنئىد الىدلاىوادتاودامنمو درعقْئ ملك قسعوةيص ال|حاوتلا قاع ”الاورامغل اماتقلاوريسنملا متاقلاو

 « . ةقئارطم .رهدللامعا * تايلاقدشتأو < ةالفلا ف وح ىنعب عستملاقرتخاو

 تءاح ا هلءاهلاهذهمزلت اكىورلا فرح اما صتاورامذ اللا مناك اذاواولاوءابل |مورلديندهاشلا

 قو رع احول ديلا املا ىلا ارتناكا اذأ مثلا فورح ف ذجحت انك" اه ذح نسحتالا_ة ىنسعمل

 عنصامنيبلاةادغسردأل * مهتكراباططأهتادعسالا ٠2 ابابلاقدشقأو < ٠
 نممدقئالعيبشاذهومترتلا اودي ريماذاةدئازلاواواافذتاك ١ اوعنصنماةءام اواو ف ذك هيف ددهاشلا

 بابلافدشنأو ب ةلعلا

 0 ل + اميعن مفوسانتنوادوأ 1 ََ

 فر وسلا عع فوسلاو افناتسمادعوانت دءوانيفواسىنعمو هلق ىدلاق مدس ةناق فذحعفت اوعنقدارأ 1

 تفع لاقي ئثلا هراكلا فويعلاو كاذ.انعتقلا متل ناو لمق<بامفةيكب انتدعوولىأ ىلا لامقتساو

 هلثمىفباملا فد كنأو 35 اهترجز اذااهفمعأريطلا تفعو هتهرك اذا هفاعأئ ثلا

 ' عرجامو ركن منينارعلاوعدت # ةيناع دوخ 4 بمفقالعءا,تفاط ا

 ناسنالا هقلتعياموهو قلع عممقالعاو ءلحربتفاطتأ سما لابخ فيصو + مدقت ا فذ اوعمحدارأ أ

 نين ارعلاو درو ليخو درو سرفهريظنو بي رغ عم وهو دوج اا هضوو نان !قاقشل 1 دوك هيستكيو |[ ٠

 ةعم روهسس رنماجخالن ملا نمّتسلركبواهموق فارش ىلا كين :ىأ فارش "اللا اهب دار ففالا ٠

 مين ل ناوزنلا ناقة اا 1 1 ٠
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 جو ةنيدلا عام تلقو 3 1 دل كورا نبات رح '

 2 مكن 0 اوحلاب ع ءراداب #2 ةرتجع لاف و 0 37 ا

 (لماك نادل ,رزدن|لافو نك ديرب ا

 ِتَمدااكوبع قئاستْتكنا + رابح قلد 3 5

 نيللا فور نمت بل ءاهلانأ ال ةفئارط ىش ٌكلوق ها ديالا ىبعذافدي 7 ٍْ

 مجنل وأ لاقوحت ف ىفةدئازلاءايلاوكةدئازاهاشم مسا ىهو ءاملااواعحاغنافّدملاو 1
 #0 كر لاَ وهولاهق دج ظ

 ناذومئنامرتلاامكلم اومالكلا ف تدنتالتناكو ص تناك اذا اهتلزع ريع :ىسهف ا

 د اعقوأ قرذتلاايط د د لال ااندشنأو ا

 ١ لب وط) لاقو ىَمَتنماهفذحك كفل الاف ذحت لذ 1

 موعد قنأ قملا لع لعأو ا ٠  5ملعتوأ و رأت اهدسأ ىب .

 * ليقمزءالباملا قدشناو

 فحوأةسدملاعافشلتلقو * هضرفةني دلاءىورأ ناتي زح
 لعمكيل> اوراولما اوفحوأ ىنعمو هإمقتاسإلا فمدقتاك اوف وأ نمواواافذح هبفدهاشلا
 هم النافءاخأناكو هيقعنيديلولاوأ هنعدهللاىضرنامثعىو رن ادارأو عب رسرب وهو فيحولا

 + ملكت ءاوحل ايل معرادان 2 ةرتتعا تامل !قدشنأو 3 :

 لوقلاوهمدقتااتاسبالا فهعام اواو تفذحاك ثنؤملاريمض ى مو ىملكت نم ءايلافذحهيفدهاشلا

 ةرتنعا ىوربوناذولنب ززخت تامل فدشنأو هب مضوممءاءاوخاود>اوامهف

 بمهدافاظوبغىتلئاستننك نا * درا نشءاموويبتعلابذك

 رمل نممدقام قيتعااو اهنودناالاب هسرفرا* |ىلع هتمالدقو هنأ ىمالاذه.وقن* مدقتاك فذهف ىهذاةدارآ ١

 ىرغتةردان هلك هوه. كيلعقيتعلا ب ذك ىتعمو ةديدلاةب رقلاءامنمدربأ اهؤاموةيلاملاهب قل انشلاو
 دشنأو + ىعىهذاو قلطنافىهذاف هلوق ىنعموىشعلا برت قومغلاو بصنتواهدمدام عفرتف ب رعلا ام

 هقعض لعزتاح ورا ف هرج ةلصتملاءايلا فذح نادير. . + ىلزحل انوهولا هندمحلا * محلا ىنالباعلا ف
 تام ءااىدشنآو 7 هوحنو لزحملا هلوقى مرتلاةدئازلا لصولاءاس فذحل | ىناهلاهيشت

  31د اعقوأ قرفتلاباريطلنلخ 1

 ءلاو را الل دقواضعب فلا فذتالا» فذ الاعق هلوق نم فل الانا دارأ 8

 كلدىلوقا|مدق:دقو هيفاعلالص هوا نيد الاءاملاوواولا فدح نم زو< ام ىلء الم همدقتملا تاس هلا

 بايلافدشنآو * ناريطلادضع وقولاو ضر الا لناذارئاطلا عقولاقي و ٠ .
 م وغدقنأ قا لعملعأو *  مدقتوأاورخأتسافدسأ نب ٠ :

 ٍ نممشباذاىوغبليصفلاىوغو ىنلانمىوغي ىوغلاقي و مدقتامىلعاومدقت نمواولا فذح هيفدهاشثلا

 ١ . ا ْ هئيدرتابلق ىهوايغىوخيىوغلو الاف ىحدقونإلا



 اناكنا
 ا اواو قارقلا قاب هعيمور او لانا لعاو 5 اردتضواو فدو اود اقول ٌ : ا ا 1 ل ا

 || مهقادإس يلو كرة يفاقلاىفا امهنم داو عقوا ذاق كاذب اوعسوت مهنكلو مهيلعقاضا كاذاولعشي |
 ا فرركالا اوفقر لولو مالكلا ىف همزلبألو هبفو»سلامّدملا فرح قاد! نمد شاب ةكرشلا ءان 1 ا ل

 أ هبف للام ةلزتع راصا «.عمادحاوا اوكرحاذافكاذهاوعّسو مهكلو مهلعقاضاذم رس هنف | ٠

 ىفاوقلا ىفالا نانوكمال موز لاو نكاابسلا اول_عقست لا قرح وقتل[ كاذك ناك اذافةكرحلا ١

 ١ نينكاسلاءاقتلا فاهكي ركمىلا اور اذاممتأأ5 اهتكرحملا اوت حلا ْ 3

 نيدكحاسلا ءاقتلا قفاهلصأنأأك اهيلاوحاتحاث يح ةرورجلا ىفاهواع ا ذكف اورمسك ١

 (ليوط) سقلاو سما لاقو نيالا

 لعفيبلعلا ىرمأتاءهمكنأو *« ىلتا اف نحن 1 لأ ّ

 ددزاو نءافايناةاهءتنكتناو « نورس قمضتتنأءىتم ٠ ةفرطلاتد |
 (زجر) (مكلاوأوهو)زحارلا لاق ءاوقإناك هن ةيوصنموا ةغوفاقإو ل ت1 ْش '

 « لب أبدع ار ْ
 الو قي و اقر _آلاقهمالك ع طقتن أذ رتل كئاذا لرلا لوقو نافاس ١

 ئ ا دمام ةمالعهنواعحو مالكلا قد.نوملكت مهانعممم اعلام اعلاني ولو عيد |

 دقن ىدٌق هنا نولوتي مسهانعمماورسك نكس !!ىفاذ لم ىلا اورطضا اذاف همالك عطقتلو

 اذهلوقب كلذ ىفهبقدو نمانعمسو هوغو ثراحل 0 دكا ب مالارفل'الا لأ نووقب 0

 سوقلارمالبابلا فدشنأو *
 لعفب تلقلا ىرمأت اهم كل: و »+ لت ا كام> نأ ىم كرغأ 1 ّ

 موزحاو رورحانيبالرو ورحم اىرخ كاذىف !هؤارحاو ل صولاوىالطاللمزب 1 !لاح ىف ماللارسك هيقدهاشلا ا

 ريظن هلو هذ ل ء#فلاب دمتسم م نا او مسالا دبس هرخلاةمااكلا !نمع ون : امهتمدحاو لك دادامقسانةمساشملا نم كا

 ةفرطل بابل اد ذآو * هريظنةكرح كرحهكبب ,رت ىلا عتحا اذافاذهىف 0

 ددزاو نءافامناغامتءعتنك ناو * ةيؤراس [ 5 1

 الااساكى مست الواهئان !ىفرسا ساكلادارأو مرالدلافرحياهلصووم تالا وار فهلا 1 ٍ

 ىناغلاو ةلءقم يدع ل يعف ىهوةد ورملاةب ورلاو ةادغلا نرش :وهواحومصكةسأدصأ ياسو" ككل ا

 قدشنأو »* امس ىف: الهتساورمنا هفلك ف صو تضتساوس سار اوسوقتسملاو ٠ ا

 5 ىلحو أب وع اهوندتسا اذا دب محنلا أ الباملا

 ىلع ءاهلمجو اهثاثكس دنع هقانالرحزل>-وبو>ومدقُ ل ؟ةبفدهاشلا 1

 تك رح اناالااهنف بحيام ىلع ةنك اسلحو رج تنرسك اك نينك | نانو وحورسلا |[

 مدقث كقالطالا | ٠



 ةراشخألا

 نكاسفرسنيوذنلا نال ظفالا عمة ينأ درت لوامالك عبرت ذي هنكلو فيبر ِس ْ

 : دقلاد دريسكت ار مسكف را

 بنك اود او فرح ةماكلا هيلع ن وكام ٌلفأف خب ماكلاهيلغنوكي امتع باءاذه هو

 اوقف ىنلاواولاف هلهيءاك ىذلا فردا لب ةنوكماماهأ هقناءاشن اان عع رح ىلع ءاجام كل

 الك للة ام-هعمحتول اوال اىلاوخ الا مضتل داولانت جاستا اوهذو و ربل تر رح

 كلذ لمت امن رس غواولا تلعفاك ءذلا ىلا ئشلا مضت ىهو ءاسفلاو رتل ليفاهدخ نأ

 اذكو اذك ناكعرظملا طقس ودااخةديزفو هرمغد تره كلوق كذو ضعب رت[ هضع اتم

 كلوفُكلَذو هسشنلا# رت ىتلارلا اكو رح الاد هبامهد أور كبامعاو اذكو اذكتناكذ

 دنعلاو كلمالغلا لوقت ذأ ىرثالأ رتالأ “ل :اهكشاو تل ااهانعمو ةفاضالا مالو دب ل 0 تأ

 ٠ نوكي اك اذهلاةءكسم نوكيف كوخ أ وهو ةزيصيف هلخأوهو احا قلم دركت ذك

 ٍ ايار اا و ىلا نان فاض أ كاذنتد دقو مسالا ةفاضا عم ماللا هذه ىد ناءامل اقسم

 00 00و لاه جو هيلو ديوب اكد رت كا كتر اطذاتخاالا ونازل ع

 أ ىذو ءابلاةلزتعرمسقلل ن وكت ىتااواولاو هّل_صأ اذهف مالكلا فاذهنم عساف طوسلامأبا

 لمَ كلوفىفىتلانيسلاو لعفأالهّقلات ىهواهتلزنعمسسقلا ىفىبلا ءاتلاو لعفأالهتاو كلوق

 هئسءاجامامأو لل كف يانا مالو ا ا ل

 ىلاناكلا) كمال عون ثارف ىلا فاكلا ىهو رامشالاةمالعف هلي ىبئىذلا فرحا دعب

 ةبطاخللم ىحت اهنكلو مساريغ فاكلا نوكست دقو اه .وكنو هيلع ىلااهلاو ُثْبْهروُتَحَعَف

 نوكتءانلاو كلذوحنو هنالُف َتاعف توق ىف انا ةلزئعاذ- هى فاكلاة كلذ اكون كلذو

 0 للف فرس لع مالك || قءاجامنأ لعاو 1 كافرا ىهوا مازنع

 ١ 1 نيبنسون افرح اددعمالكلا لقأن ا عت الكلذو ٌدّمناك نا هلّلاال

 سلو هد 1 د رهطملان الاديأ فرح ىلع 0 انوك 1 او « هللاءاش نا كلذ

 سلام هزاع مولع سمالابا اوفديعل اونوكمل وفر كلذ ىلا ل صو الوئ دبل الو ينو

 ىفتلعجواكن أ ىرئالا هريغل سل امةْوَقلان مهلادنأ سمالاو 0 0

 امال ا هسا تنك ثمحرا.هذالا ةمالعب كلذاولعفامناو تلك انساه وو وأو

 ىوسف آل_لقناك 5 ”الاوهور ماعلا لاؤوكت مو أاذودكو اولا ترمشأ ًافاهلمق

 ا م 1 ا



 ا ا

(2) 

 ةدرطم لعلعفلا راقد ديت نر ع انف سالي ئفارعو عبو و

 اهمزلن لو تذذحامّتددز عضوملا كاَذَتزواحاذاف ف فرح لعرب صيف دح او عضوم ف مهمالك ىف

 ىلعذوك امىلو ىذلاغ“ مالك ع كوق اوقكاذو عضوملا كلذ فآلاد او فرح ىلعنوكن نأ

 ةفرصتلا لاف “الاوٌةنكَلا رطل "اعلا امسيلعنوكتدقو نفرح ل عنوكي مفرح

 3 1 دع فورا ن م 0 0 ال 0

 نو مك اماعأو فرعا ةئالن طعون دعوا لرسم ْ

 لاعف ال٠ نا دب دع نيل مسكس حيف لول وقي برغل عبو

 تك داما انيؤ هدرا لع لاف ول نمنوكنال و ّ الز نيفوح ىلبع ءاعس لاو

 تزواجاذامث ددحاو عضوم نبذ ىلع هاف س؛مالك ىفدرطم لعل عفلا قلت نأألا كل

 نيفراا نمءاهي !هتقللامو قى نأو لق كلو كلذو هنمَتفذحامهيلا تدر عضوأ كلذ 1

 ءاوا٠ 1 0 1 عل ه4 لإ ع ' تعا
 وف كلذو ةثالث ىعوهام عمئش سدل نفرح ىبعناك امن هما ١

 ةفصْن فرح ىلعئثنوكمالو كا ذءامشآو دعو ةنزو ةنسو 2و ةشوَدَتل ةَنوةلذ
 ا مس تع مح ص سل

 ءافلاكهّمكلو ل_عفالو مسا سالامنيفرح ىلعءاجدقو ْنكم الا لو'الاودو مالا ش
 فرح ىلع نوكي ناك ذانوك,نأردحأ اذ هىوهو ى :وقأ هن“ الر ثك أن يفوح ىلع :وهوواولاو ||

 ىشو لهو ام_جبابفامهانعمنييدسقوو أوم كلذ نف هلءاشنامانج الو بكا ْ

 اومن وكستو ءارعلل ى مونإو لاقيسةوقلاأ ىهد نآو لعفهلوقل قل و ماهفتسالل

 9 هدر د

 00 ني انّيط ّنِإ امو 31 لعمت تإامكلوقف

 ءادتالافو رح نماهلعجت ذل يقتلان را هزم ىهفذاجطا لها ةسفل ام عمنامأو أ

 لاح ناك اذا لع وههوقل قت ىهفاَماَمأو 0 ْ

 , و , 3 2 و 2 1

 30 اوُءلادك و نوكتو اًفطنممامبعسللوقنأك طظفالا يوكل أ

 5 "< هه
 مهقاثيممهضقنامت لحورعهتا لاقو موا مويغ نمت ْضَعكلوقو كس 1 ننام َكمكوق | أ

 ريغت دقو مالكا دك ون هز لولا نس نقانق نكي ل شل هجاذاندشراب ازال أ

 ( يأ هيوسس - 59) 5ك 7

 وشمهضعن دنعو وق ) 1(

 باكل غن ىف ذك نسحلا

 ءالسان ن سلس ان دس ىتلا

 اذ_مددااد# لونيسلاو

 لوصأ نم ئثفف ىعملا
 قواند سس ىتااةغللا

 نا هيناعم نمسوماقلا
 هسراكمارعو عدا نت
 نسحلا|لعلف ىناغادا ا ىلا

 ررهلو نيا نع فرخ

 هعدهم هرتك



 ٌكلذنمو ةلوق

 قبلا ايممح

 ءىبسس ث لح تراص غ

 لوف هن ىزاع امام

 لوقتاك نك أنك امم

 زو الو نك أن كيت نيأ
 نك. ثيح لوقتنأ

 ها ام ريسخل نك أ

 فاري

 ا )٠59*(

 هنت 7 يمحي حست
 | انع2-

 ا انو 2 رع يبت نأ لبق تاك ىذلا هلعّربغا بل لت ريصن تح فرحا

 ( فاك تإَنركَو نأ ةلزاءاهئيحل تراصاَسمْدَح كلذ نمو ءادتالا فورح ةلزغ َنتلعح

 9 5 مد و م

 الو أ بانك لا لغأ مءدالثل لجو رعهتنا لاق وغلا وديكولا فاك نوكتتفآلامأو سد ىنعم

 لأ لعفتام هل. نع وتلا اريغت دقو لعفباللوفتف لعفلا عقيم لفت هلوقلامفنالنوكنو لعب

 انإو انهت توتا تردعَ مول تلق نيح تراصار رخ 1ىيعمقفوأثراص الو كاوقكاذوام

 || نيدقو كيوتل اذضالنوكتو رى عمفالعءلكريصتف تاعفالعاضب كلذ نمو اع
0 

 | تاعفل تاعفول أ هتاوامأ هلوق ىف مسا مال ةلزنع نوكتفنأمأو ىقنلا تا ىفاضي أ اهلاو كا

 وم ع رس أ

 || 0 م لعفنأ ال كلوةيفاضنأ ديكو نوكتوهعضومفكلذاَن دؤو

 | (ليوط) رعءاش !!لافو اًمحتناكو انشا تناك اذام عمن حدو امعمْن اتناك

 ديز لازال ارهخ م نا ىلع 5 هنأ ر ثلا مريذلل فلا جرو

 أذإ 2 ' امج اه أ نيد قواذكواذك ل مفتبلالو نفل لوقاجُهسبَك وذل اوي مأو

 . (بنؤذوارد)ش نلعالوأ لت ثمحرعاشلا لاك هريغىذْخأو مالكلا نم مى : كرف

 ريو ها

 حاضفإو عشاني زلكلك 2 هان او لير لعل

 يلا ندية رق ساو ورواد مَدفأو 3 "لرد مس
 ١ 00 د.للاقو

 انقاذ اسبح حر د هيفرأ َتيَقَرلا رمل

 ت25 ات تت تس تس تت لااا

 ببةذو الماكل اهيلع نوكيام :دعباب اذه هتمر تفي ىصقل نم بانفدشنأو دبع
 ٠ ١

 1 | حاضفاو ع اهيززخلاك +* ةيداغىملالوح كب رأ لهل

وهسقاك اشالولو اللالطمم كلل ناورغلا كود نانخأو ثيدحن ءانأ ارضا نو 5 ليذادارأ
 ا انا

 1 برضو مالكلا لوأ كرتكاذكف ٠ ةهوعتو اذعدلاقةفصولاولزختل اد دملا فذ اذارعإ كلالوقك اذه

 1 نماملعاعل>اورلالومحاو همفاكا شالو ك إدلال طءمن 5: م ناو هنم مهد هدنعوها م هريغقؤذخ الرتب هدفئع

 1ْ . ضف[ لاقي ريسلا فةرفصلااوأ ةرماودمتاناجاضفالاولذفلا كاردا عنيلاو عنيلاولمحاهدحاوجداوهل

 2 هحاضفا 2 ميرع اناولأ فال ةةانهنيزلا ع 7 ل

 : ْش هقوفىدلاتسبلا لءةمدقموهوساملا فدشنأو 5

 ديزيلازبالاريخ نسا ىلع د هتيارناامريتلل ىفلا جرو

من عدد .دومانههاموديكوتللامدعب ناةدايزهيفدهاشلا
فرالا لع بصناهعضوف نامزلا ع

 ا 0 دازامرثكسك أو 

يفردقتل اوةرو 'ىض هنمدقو دب زئهبق لماعلاو ٌريِمَملا ىلع اريخ تصنو قنلا ديك“ ًاتلةيفانل ام دعت نإ
 اإآ دب ا(يلازناله

 | اريخدنر معالوعفمتوكس نأز وجو ىسفن تن اطئأاسف تءطلوقت اك ولعاقلار مضاةوريخ

 اة 077 ردربخ ديرب هد ًارامري_تل هحرىمعم لاو هرو رض هيف فوك نان الحلا

 مدقنملات دملاك لب فبا ءافدفتاو *

 ايقئابخاذاايبح حزب #« هبقرأتي قربلاىرنملب

 [ا08



 7 0 م 7 ا ا تا 2 1

00000 21 

] 

 ركل نورطتني موقلمالكلا اذه نأ ل ءلخلامعزو لعقدقل وةتفلعفتاملهوفا باوك دقامأو | !

 اهعشالو امل وقتل: أى رتالأ اهوضوام مول تلقا ذا تر ءاك ملاح ءاهازغم ل فامو ا

 (طمس) افدولا كاع امم رتازئعدق وكت دو "لف كلذ لوقتالوأبش |[

1 20 

 داصرم» 0- .اونأ تاك « لمان ار ةصمن درعا لوبأدق

 قو ءادنلاىفاهارتالأ هسبنتفانأمأو هريسغ عوقو) عقمس ناك اهفؤلامأو امرلاندت |

 (ليوظ) (خاس لاو هور ءاشلالاك رومألا هينتكن كح الا |

 لاجآو ٌترصَح د يقام لسيف لامع ٠ ةراغ لبق ىنيقشاءالآا ش

 اذك ناكمىلا اذكو واذك ناكمن نم كلوق كلذو ا الاةءاغلا اد مبالنوكنفن ماا ||

 نوكتو اهتلزتعنك ام" الا ىوسامس“ الاءذهفنالفىلا نالفن رماناتكتدتك اذالوقتواذكو

 أ

 امهيفْنم منع ىغت_.الكنم لصف اذهنأ آلا كذمو م َبذاكلا هلا ىو اغا اذاكلذكو ١

 لدن ملول جسوم ق لش دقو هّصعن تاقّلن كبس ذهو بولا رماذهلوق:ضيعبتلاضيأ

 كلوقةكلذو ةفاضافرحامن'ال اردنا قيس واكل بتتس

 اذهنآال. نعدكا كلوا مالكلا تاكو .تحرخأول دجأ نمت رامو لحر نم فان اه

 لمت ن أدوات لير نمد وك ذكو سانلا ولاح را ٌضعبهنأي ل نآدارأف ضبيعبت عسا

 نادارأاغا ديز :نم ل ضفآوهكلذكو لاس شع نم ولم ىلكاذكو لاح ءرلاضح نمل |

 دين رش ئاوفف نم لو هم عفت ىذلا عضوملا اديزّلعحومَد الو صخب ىلعهإ صفي

 ٌريزامكاوق كاذو ديكوتلا ىفاهتازغجةفاضالا ءاءنوكتت دقو اهدعبام ىلا م" الالصوتاهن“ الأ

 وابشلاب ىف 5 كل ذكو باهذلاو قالطنالا 2 ا وك 0 رأ هاذي سلو قاطني |

 امحام ىح اواةيفرادو سو وتس ىح زيىبعمو هتلعكهتلعو لبق رك داردشتاثلل وقل ل

 كوننلاوو فال حأو رشثنن اوراطتسا ٍبقثو هب وه نكسامخ ىنعمو عفتراو قفالا ف ضرتءا ىأب احلا نم ٠
 ساق دهلا ءلمفباءلا فدشنأو 5 قربلاهراستسزراما ٠ نأ

 داصرفب تخ هءافأن اك دل كاما ارقمط رق كرت اذه

 هلوق ىءمواعت ةونأمقنالاع رىتعم ىف ليقتسملا مقوىلاتلقنق ىضمام مقونا هلص أ واع روضاتعب م ذادارإ 1 ١

 ةرمح مدلا هبشتوتلاداصرفلاورهظ ا ههفوع رسأ هما اةرفصلا نال لما. الا صخواتممىأهلمان رف صم َ
 م« لاكس: را قىايقساانالا خامششلا نامل ىفدشنأو ب هتراصع |

 نوذع ىدانملا تردق تئ شن اوهيبدتل ا اهةلزنعا ذه ىهتىدانم لس عقن ناو هيننتلل,لوخدهيفدهاشلا 8 ٠

 م را :وىنامقسان اذهايردعتل ل ول معتسمل ةيمال مت 1

 ع كك
2 

 م0٠ ظ 7

 دقامأو هلوق

 ىعب للا باوه
 لأساذا ناسنالا نأ

 ناكوأ لعاف لعفنع

 راس ام
 رمسسخلا ناك اذاو لعفدق

 اذاواذك لعف تاقاثدةيم

 عماساو قى نأتدرأ

 كلذنع كرابخا عقومي

 وهو لعفبامت لق لعفلا

 اذازل عدت ع

 لعفب/تلقتأدتا

 فاريسااهداقأ



 َ 0 الت

 . (ليوط)

 م الا تدرأ ثدح نا كَ دال عضوملا كاد هيأ لوفتو

 ماتا ةي اعادت |انوكتذمامأو « لس - رااوموعلا كلوقىفسسالا رعت لأ ”ىنهتلاو

 0000 ماش لعام مد اول سدتالو كا ترك ذانمف نم تناك 5 تاسحأالاو
 0000001 1مل يشلامو عال لاو ع ذو موملا اة مو كف لحمل

 اذك ناكمىلااذك ناكم نم تلق ْثدح نم توام اهباب فت وجأف كتباغّلوأموملا تاعخ
 || درتلو ةباغهكعف ناكملا كاذْنم هن ذخ أت لقام ٌةباهاتلعف نيم وبَذم هنا راملوفتو

 ْ ٠ْ وهكاذكو همَأنطب وهو سيكلاا فو بارا قوهل اوقتءاعولا ىهف فامأو 5 0

 اكن رادلا فو ةّمقلا فوه كلذكو هلءاعولاك ه بف هاخدأ ذاداعح هن الز كلا ف

 | النعم « كم سلو ئذلا ناب هال دكاك نوكتامناو اذ_هىلع ىهفمالكلا ىف

 دقلاقو هزواحدق هلاكرات ارصتمع ودا لعجع وح نع 2 كالذو ةيشلا ادعأ][

 | هل "السودا نع ُتيمرو هنعاشا أر ةامهلعح ىرعلان عماقكو سمعان عدا

 [قولمحو هدب خاتم لع هنعنع نر و هال دما

 || ديول اا همع فرصناو هنعتضرعأو هئعُسب رضا لوقتو هشعلامك ىذلاناكملا

 | دقو 00 امداد نس ا لوقنو هريغىلاهز واحو هع ىَحارت هنأ

 طا ةمعلا َنمماَقسوىر ءنمهاس 5و عوج - نم هما لوةناضبأاهعقوم نم عسقت |]

 ْ تيحامتالةود وهن نيفوح ىلعةنك للا 0 أنيفرح ىلع ةنكمملاريغ عم“ اللا

 0 للا انها هزل مالسالاو تدشلا نك دج ساحسلا !ىيدنعلتاملا ىفدشنأو دع

 | لاتاكو 0 اولاقا ذا ديكو لا هلثم ىفلمعتس اريل ا فرح طاقتس ا دعب كب بدشلا عفر هيفدهاشلا
 ًَّ ْ تيبلاردصو ديهشن مدت نك أ اديه ث هنا نكوزعولج

 د اداعت م2 نإعدوةريع 5

 جيبقلا نم هيهنوامصلا ريع 'ومالسالا ةمرح نمي طاحأو بدشلا نمءزمئاع ظعتم اصلا كرات خا دواهعدو ىأ

 1 باملا فىرحلادشنأامتو 5

 : عمصاو عر ذأ ثالث ى مهو دع مم أعرفىهو اهيلعىرأ

 تيبيوا نم تيمرلوقنقاذه ف فرصتت بردا اواهنععأ اع أ وق ف نع عضوم لص عضو هيفدهاشلا

 ١ ملا ا وقول ستيت اهمراقعل ضعب ىلع فورحل اهذه ضءب لخدتف اهبتيمروا هيل ء
 ان ا طرا لدا كر و هلا كش



 راش

 فرص لو ةنكملاءامس الا كاتب لعق اماهبلعسفي لهن"القو را ١

 اهنخال فرصت 11 لخلل ءاحامم 6 ألعفلا عض وم مشوا ىنرج ىلع جامو يق

 كذا ف هارت لع بدلا "ال قو رطل اهذ_هتءراض ف ةرصَن 26

 دقو تامهمنامساامهو امهترض<كنأامهانعمو ه دو 15 ةامع الا نك 4# هللاءاشنإ

 نعةلثسلل ىهومكو ىهو وهكاذكو رمضلاٌةمالءىهوانآو عضوملا اذهب إس ا

 ىذلاةلزاهنوكتو بان الل ءازكااهبتوكو ئسان"الا نع ةلم_بلل ىهو نمو ددعلا

 ةلزاعتأو . ئثلك ىلع ع قت م ممام نال اولسمامو هعضوم يف كاذ عبجب نيب دقو ىمان الا

 اك لعفلا ديوث هازنسع لعسف« نأ ديرب ري ديفاسمما ملص عم ذل ةلزنعةلصلا عمنوكت ىلا

 ةيذال ىهو عمو ءافتك الااهانعم ْطَقو اهنابىف تع سدو ب ف اصلا ةلزْسعَي رم

 نعامأو لَ .لخلا لوةبئضمامف نيردق تعفراذااهانعمو تو راس عمال كو 1

 2000 ءاعس الدلال“ نا ٌكسعْنَع نمتلقاذامساف 1

 78ه 6 هم

 انآ الا ءامس"الا فموحت ىلع ءالكلا كادر امو رامنللا او ةقانلا لاح هس

 ىناعملا ف هام-الاقالتخافلتزكالو هباو مه ىنعي ىهنو يمأوهامتاهنأال هركذ انك

 فرح ىلعاهراص دف ذك هللاملأ ديرب نلَعف الهلا م لوقي برعلا ضعبتأ لعاو

 تربك < فرح ىلءءاحام عراضث يح فرح ىلع اقسم دو هلكت انكم نكي ل ثمح

 فوحأ ة ثالث ىلعهاجامامأو « ءامس الارغن ماهل قام تعراض ثمح نيفرحلافءام“ الا

 ايا 0 ' 2 هيفديزمريسغو هيفاد مهامه ريغو اعف الاو هام الا نم لك ىفمالكلا ٌرْمدك وهف

 *« لعنمليسلاهطحرخح دولت ع سدقلاٌىرمال بايلافدثنأو
 رثك أ مضلا لعهؤاقب و ةينلا فئثىلا فاضمريغةركت هردقهنال هل> درملا ناو قوف ىنعم لع عمت أ دب رب

 ناكم نمليسلا هلبقأ ارخص دوملح هقلخ عامتج او هسرفرفاو- همش دعب ولمقك ةفاضالا ىنعمهنمؤضتل

 تسلاردصو هنءاحو هملصق هيلع م م ضرالا نمةرارقلا لا فرمشم

 لعن مليسلا هطحر خص دوا * اهءردملمةيرقمركم 10
 #* لعنمؤدزرفاكتفطتخاىتحن دج ءثمفر رحل باملافدشنآو *

 رعشلا ف هيلعءروهظد. ريكيلءرهاظردةفمنخأ كتذخأ ىنعملاوهلءقىذلا فلوقلاك همف لوقلا
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 تام هدعب فرحأ ةعبرأ ىلع ناك ام مالكا فن كت نسخ لو الاوهه اك هنالك لذو
 1 00 اال ل . :

 : 0 لا هما رسكنالو تملا لعفلا قنوكتال لأ ىهو ةسمللا

 فرحأ ةعن رأو فرحأ الىلعمالكل افةرثك كاف ةباغلا ىَصْنأ هناا هيفا ةلقشان

 هدا لا تعلمت ا أه الثلافمداكلا فهن السا لفأ ناو ناصقنالوايفةداب زالك_سجو

 ةئالسألا نيام 0 وهفتابيه شا كلذو 01 أ ورة

 ظ تاحاباز نب ؛ردصما نيد هىفالا ةعبشلا غلتألو ماجن اوت اذع غلب: ةعبر 'الاو ةعبسلاو

 ١ ١ امل ةعير“الاو هنالك هنغلباك هذ غلبتال و 00 ون مدس ةدايزلا غلبتف هدم

 1 || ةثالثلانعرصقاخ ملكلا فورسةَدعاذه ىلعف ازهر سماه توكف زفاف ناوكمارل

 )اود ا رهاسف ةنالن هفورس عام قاعم نما ذك آسو هبفدي قة زواجامو فوز
 ىلع ذه لوقت ئنلا”العت_سافقعامأ « هتلاءاشن |نيفرللا وفر كت قاعم نم كا تدتك ام

 ' ترص أو هلع ءاملا هك اوقك انلعت ماس وطن نأ وكنا و هسأر ىلعىهولمخلا ري

 1 || اذهواضب ألام هيلعو كلذكو م انسلعو داك اذهىرف نالف ىلع ٌتررمانأو هيلع ىدب

 ' اال لرلاو عئاهكلوتناكم لعام زو مدنا نأ هلع ك زرع توكمو .ءالّتعا 'ئنال

 00 مالكلا فاذه ع.:بدقف هيلعاذه تدني كاذك ناكملا ل عشا اتنثأك نك اة

 هبلعْن مص ب رعلا ضءبلوق مسا هنأ عآدي واف 'رظالا نوكمالو مداوهو لدتلاك ءىجع و

 ١ له ادبي ضِنقنعو لصأ . اهلج امدعب هيلع مَتَدَع رعاشلا لاك

 اهباب فاه رمأ نييدقو ىكاذكو اذك كااذك نم لوقتةياغلاءاد شبل ىتتخ اأو 0

 ى نوكانالو ىنافتن ا فاىأ كللاانأا منا لج رلالوةيو قال لوف لعغلا فاهاو

 1 لا كك لوعت ىسح نمو الكلا ف معأى منو ؛ تعستاناوهل-ضأو قإسأ اذن هفاتهه

 اىوسو ريبغامأو طق ىف هك هانعقّس سحامأ ب هاَنَحلوغتالو كناكم نم دلاهتنمه تلف
 مى دود ةهء 5و َر

 ْ 2 ننهتلوني دا 5 هيون لسمو صاصنخا ضْعبو معّلكو لّدْيف

 لهجءاديبب ضيق نعولصت « اهسمحئامدعهيلءنمتدغ .٠ بابلا قدشنأو *
 اهخرف نعت دغةاطق فصو#+ هقوف نمت دغلاة هن اك قوف لد وأت ف ممااهنالى عى عنملوخدهيقدهاشلا

 ىعمودرولامويل سما+لامويلادرتمتدر ولا عند هدانالم ءاملا نع قمت ناوهو سما مادي هرولا ةملاط

 ٍضيقلاوراختلاكع رقاذاتوصي فاحْئْملك لاصاصلاو لال لاو شطعلا نماسد» اهفوج لص لصت
 ىذللا له او رفقلاءادسسلاو ا مباءاقافشا | ماريط ف ع ىستى هفاهبطس تخب رفا اك اهنأدب ريضيملاروسق

 و



 : كوالوهف لبفامأو د هوفدوئشلاروضطتتعو ديز برص لوقتاهردصاةلزن-ءانهه

 ىتح عسا هنكلو نيام ىألامْكبق فو ا دو فهم دو 00 هع

 1 لد .ىااذكواذك لفتت[ كولو ارا كلءىلتافاذا قع ىرخ ىرسأ

 لوشن“ ف كلوناللاقاذاو اذكواذك كاوانت لوقت 6 ل نموادبمأو اذكواذك

[1 
5 
5 

 يفر اناس منو هدو ملمع بالف اًدِإاَمَأَو 5 كأن عمه فراص تخلو رق ش

 ْ نك ماقد زاذاق ترام .اهيفت نأ لاح هففاوت ّئثلاوكنتو فردت

 ْ ءدضق تد_طقوزبازءاحدا اكلذك انأاس : كلوق كلذو نحاول لهشا ةلاايلي الر ات أاهلّسم ١

 ا ةقفخ نكلامأو 5 ها هكفاواماذهف ثالث لع مَتناذا

 2 9ص سس

 ا هتفوس لو هارث الآ ا نكي امف سفن قوسامأ و د ىنادعباهببجوتقةل تفثو

 ا ىأ ىلعّفدكو 5 نير تانوكي تابساامقو رج ا اللف 1 5

 ا دزه عنا ءناك را هاا ناكها نيح ىَأ نمو ناكم عَن 5 لاح

 م

 ١ ىوؤو 1 0 هيرمان ل ا انو ل نوكت ءانوا الاذخو ِْ

 اقورطظنوك ءان- الامدكو لّئآاو ف ىلع ةعلاو علا ف كوالا ثلا ىلعأ 6 ]

 ا سانا نأ لاضي أى لثمن مو ىثلك امر ىرت ىعوئشلا سبك نيل مك

 ٍ ْنأ اًرغمالكلاتسيلودم اكنامدك و كلذك ى هف تفمحاذاو قلطتمكب زةوقادنكو تإوا

 ْ نِدَلاَمَأَو دا ممل نهتم اهنمهذام اضوعاهمزاتديكوتلامال | 0

 ْ فذ دقوْنْد نم مهاوقمس ع اقرط توك ٠ مسأو هو ةياغلا لقاوهىذلا عشولل |

 (رحد) : (نالَمَع) زحارلا لاق نيفوح ىلعوبصت تح نونلا برعلا ضع ١

 هموم 5-2 هدد وص © ل

 هرركمالا م مم هرب رح نم نيكولا بعود

 سا لا 35 ا , وهوةباغلا ن وتود نعت اع ىو ْ ا

 ةلاشامأو هعضوم كلذ نب دقو أف رظألا نوكيالامهنمو ضعاْن ءءء "الا فان كلن

 تي رح نينالرفابابلافدشنأو 27 »*

 هروحمىلاهسيكدأنم * هررحنمنيعوملابعوتسا 20
 نوكسلااهمزال نفرح ىلع نبا متت ناكو لو اهنكرح ىلع تيقب كلذلف نونا ادي ونمندإ نم ةفوذك دان ًادارأ

 نيباعف نيعان رادققم هءقثون ىدلا ةليح نم سع وتس هلق قثعل |لوطب| سرفوأ اريعب فصو »* 00

 ىأ هنعىلل م للان اكمل ةاقلك اذ. ىممىدشلا نمل الا مظعلاىعللاو ردصا ارخخلاو روخاملاوءر حو هنيح

 ْ ليلا ريرجاو كعءامب هتعرذاذااعوّىثلا تعب ردضمع وءلاورشق



 ىلبامأو هلو_ق

 ىعن ملا جود
 قندعبالا ع أتال لى نأ
 فرح هعمتاكو اوس هلظعتف

 ناك ءاوسوالوأ ماهفتسا

 ىءعوأرب رقتلا عع

 ىلبددرو ىمماهف:ءالا

 عفو ىذلاىشلا كات مح

 )تاقاذاف دا اظذاهلع

 ىل,ت اقف مةي لأ وأدب ز مهد

 متنامأو ماقهنا تاق دقف

 ىلع مالكال د دصتوهف

 ن0 ملكملا هدرونأم

 تاحناو دس

 ىاريسلا هدافأ

 معو )

 اذكواذك ناكدةلوقت ىيدصتوُهدعفمَدامأو 0 ونقل ماو ةييكاوف

 000 00 سلال فرط نوكم مل نيم«ااسلو م-ةلوةبف

 سس ارنا مف لا مأو فا الا ءىت نأ ل بقامها اردنا رع لاق لك تسل[ تلفاذا

 انوةزتع ىحتامناو هريغع وقول عقود_ةىذلا عمال ىهفّتاَمأو ٌءاَزوٌباوندإاَمأو

 امو عفوا سّلَوالاخبا 2 ءادتبالامهفالوأو امو كلذكو باوجو ءادتبالاءامئافان 53

 نأىزرالأ ىلطنف هم أن م نكماههمهقاد ع لون ا ردا فا امو عم

 تركو ٌرسزو عدرف الك امأو قالى هاذنإ الآ لوق:هيدنتفآل ا امأو اديأاها ةمزالءاغلا

 ل تكلا نكمل ريسغاهزواجامو ةثالسثلا نماندك اع 2 وفك ىنعميف

 وهدخ لك دنعماولاكاذكو ايد ا ةماعلاهيماك:ىذلااهريغو ءاممتالا

 ىعماملادانا ناتأوأ نأ ىرتالأ ريستلارب_فن هلئاكف هاش الا هيعضو ال اريسفتدشأ

 ٍٍ 00000 0 اف ناءزعأ قف تلقى ىسساملاقاذاد تضر ادا تنك يمتلقن انا

 هبفو نيفراو فرالاو# ىلعةثالثلان مانتكا اءاو حد دولا هنعطو اع ءىع < نأ اع

 1 كلا و لاكشالا

 0 0-0-2000 فرح ا ءرشع ىهو 4 دئاوزلا فورس _ءباءاذ_ه

 نقول "الاو تاو باف لصولا فو بهذ لكفأو لعفلاو ادعاصفةعبارمسالا

 ىفةمان رامهوت وى ءرعمو ىدظع ف ةسعبار وهو# ةوداع فشلا" وم م 4و لعاف ىف ةينان

 0 !:ءاهلاامأو هللاءاشنالعفلاباتك ىفانتممءارعسو كا ذوو ىلتشسح 0 وبالبلح

 نيب دقوأ ةامالغات راما و ووكفعادذلاوَدَتلا فدملافاأدعب وكل ذا .دقو ةكر اعل

 لعفلاو مسالا ىف ةزمهلاك ادعاصف ةعبارف 11 تراك اذاةدئازنوك-ت ىهو ءاملاو أه سعأ

 0 فلل تاوطاو للا 2 هد :اننوكنو برضو عولرتو عمري و

 نيم مال 2 ا ةيفط سوك سما ولبدتقو هن ردد و2 قةعلا ارو

 ناو نونلال ف تشاذا 8 00 ا ءانإ تعا 1 ال دمك ىهو

 هوحخو سما نال ف دارفنونل اأو .هلاءاشنا ل مسفلا ىف ّييتسفدل اورالاعضومانأمْخأ

 1 الا نمفرصت,امفو امو ل ا ءااو نتعرف ةعبارو وأ عر ف ةسداسو

 1 نلعقوف تعجاذا ءاس لا لسف و َناَقت ف ودل بقتلاوةغيشمل ا نونلا لحد ىذلا لعفل اىقو

 ناعفيو



 م10 1:
 58 ةوسالق ىف هسا و لستع هينا والوأن وك لعفن قواهعج وءاممأ الا ةمفثت ىفو نلعقيو 3 06-220 عر 1 ع يع 0 00 5

2 ْ 

 تي ةَىْنَووُهَلطمذهوضةدحاولاببثؤتو تاقلستسوخ ةعاملا مكي ءاتلاامأو 3

 لدا ضار تويكس ا ٌّتد , رفعو ةسماخو ةتيثسو ف ةعبار وتو ٌَتْحَأو 1 1

 ىفدازتف نيستا ١ 5 أوو تبن 7 وتضم دو فافجتكمسال ا|ىفو سلم نو تن لعق قادعاصف

 دازئفواولاامأو لمقفورر لاعشمو لوعشم الو أدازعسف م امو نما 3

 نأ هلوق 1 ليت مالا قلتو هوو ر روسقو زوو دوف هل و اههوحنو ةعمْوَسو لوح ىةمنان

 ةكرسحلا نيس

 ىعت ما فلاالاب

 ءاملا نمءاها١لادبا نأ

 ني دتريظنةلهلاف |

 ةلسقلا ف فا الان ةكرملا : 4 هدو ع هلاك فرس قاذو مغذ أغلب فدو ذه 2 8

 نيتامنا ةكرشلا ناكلذو | 8
 نسل ادار الا | اذاواولاو ءابلانمل دب ا اهريغْن مة الثو لو“ الافو ردا نم فرحأ هنا ىهو '

 فقول ىففنا الانتوسنلا

 ق ماللا ةكرح كلذكو

9 

 ْ طوفرضعوامهو ذو دودو را فرق لوأ يفد ارو تسمع درعسوف َْ

 برْساَوُي ضاونبا ف ف رتل ؟باذاالو أ هولا وتو سس ردك فبل تنل ا
 هوو كلذو دبع دازنماللاو لصولا لأ ىستّا ىهو نوف 1! : ٠

 ( كلذوو رو ُنلاوِرْو و رو رد[ انسعواولا تناك اذاو امهود و ءاَقشو ءاضق ىف نيمالاتناك

 ١ ىفنيمالاتاك اذا دارا ءاملاأ ن نمالدبن وكت قل الاو ٌدعأو ةداسأو وأو نت افتناك اذاو 3

 فا الاب نيسبت ل-ممح ًءافواولا تناك اذاو نهوكوءاملاوباعلاو عا ولاك ىنيسعاتناك اذاو ا.فهوو ع ََ

 اكن نبراس ْ 1

 ل 1 ةفيشم تودلاو قولا ىفهئمالدبتوكن تصنلا قنوت 7 0 :
 3 8 تمدح : 7 5 9 : : 2 مسا 5 2 و 1 0.4 ْح

 ىفارعسلا هداقأ (١ فقولا ف مسالا بثوب ىتلاءاتلا نمالد,نوكتةءاهلاامأو انرضاواديزتءأر وتلاحوتفم |
 7 2-5 م2 5و و م 9و و + 5 <

 يكل ,رتس هرقلا تح رهو ترهشو تق ره ةرمهلا نع هفطذه كاوقك '

 | ةكرلاننستّنأ ”لايضو كأنإلاقيو ليلقمهمالك ىفكلذو ةذهيفءابلا نمو :

 | نازيمور قود اً يعوتافواولاناكمل دال أو دس[ للقلب |
 أَ رح اذا فل'الاو اولا نمو يرو إسم رجب او بصنلا ف فا "لور التاكو ||

 أ تناك اذالدمُت و مالكلان 1 سدطار و ليام 3 1 سطار و للاب ىف تعج ءأأ

 : نكد و - ىئألوشَو هةعلففل الا نم فترلا قل و ةيلوكاعو اولا |

 ا 915970 7779123 737

 كلام

 - ووو بس روح كراع واسع يك

١ 

 ؛ ااذه٠ ند لعام هوكو دس ف نيسعى مو واولان رموز مهلا باب فك دانس قو ةرمهلا |

 مهارتالأ طا اماربقو أ مَعَ نر ا ناك نمل دقو نيدقو لءقلا باف نكيبسفبايلا |

 .وضضو ليا تناك اوال نمل ري د اولا م هارتالأ راطدو نيرا | ا
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 قامال .تناك اذا

 ضعد ىف (او#تنسأ
 ناكو واولا نهو سلا

 الا اونسأ لاق نأ جيش

 نيينعمنيداعر فاوادبأ مهنآ
 نوذسد موقلاىئسأ لاقي
 مسهلع لو-اىأ اذا

 مهتباصأ اذاف ةنسلا وهو

 اولاف ةديدكلاةنلا

 اونسأ اواوقيملو اوتنسأ
 لولا سل الل

 ١ مهيلعةتسلا

 . ىفارعسلاا هدافأ

 2 ا 2 0 م : 0 ا ال ل 3 0

 "1| كلذ نيبنسو هوو زافىف واولاناكملدتو امهوو اندو امصقىفامالواولا ئمك دو

 م1)

 1 ا واولا ن اكمل دسم ءانلاامأو اههوحتو تبع د دعو هلت اءاشيشلا

 ! 3لقو اهومنو تسكت نم تاتا فءام || نمو كاذوفو هامشو ك ثارث 0 55 و مسهتاو دعا

 1 لءاقكلذو اوم[ امال تناك اذاءاملا نمو لسلقاذهوّتسف نيبلاولادلان متلدمأ

 1 ا ا ىقىازلادسعب تناك انوعتاق ءاما انملد_ْدف لادلاامأو

 0 را فام ادعي تناك اذا كاذكو دهطض اوم لعَتفاىف داضاا دعب تناك اذإَلِسحَتفا

 د غل ىهو فورا هذ هدعب تناك اذاٌتلعَف فءانلا نما تاي قو اذهىفءاطاادعد و

 | | اذانو زك ايفداصلاك ةطلاوَتْسَكَو تاس نودير ةططسو كلخوب ست اولا يبت
 0 ا ركد تلو ىازلاةلزنع بابل اذه ىفهاتلااهدعب تناك اذاٌلاذلاو اس اولاخاك ُتْرَف نود 7 :

 0 مغذلث رح ُثْذُقل ثم ىنعي هعطومن موعءوف قرا ىف لخدامدل زعمت الف «ركلا ىف لخدبام

 5 ءأمنتشو ريشع ف نو دلا نمالدب نوكت ميدملاو هايس ةلزتماهنال ءاتااقلادلا

 ظ ل لينا لءلقكلدو مكىفواولا نمٌتادأدقو ءاناهدعي أون كلنا ذا محور

 ١ هانتلا اوادنأأك ةداب زلافو نا نا ميرا ل_لقمو ف وءامىففا'الا دعب ءاهلا

 ١ وف فقولا فة شلال نم ميس اولبأ و 11 ةايجرمملا أد واولانم

 ١ اف ان كيدتو ىكعقنال_هقىفةرمهلا ن مالدي وكت ثونلاو قو عنود و م ةوعو

 3 لملقكلذو نونلا نمماللا اوديأدقو ع رككسلان «لدبتزمهلانأك ل

 ! نفوُمف ءافتناك اذاءادلا ناكم ل دبفواولااّمأو ُتالْمساوهامتاو لالمْسَصُأ اولاق انج

 ١ كدليل وحرر ىحر قو ىرهتو بفض اذا ءىفءاملا ناكمل و ندر ر سومو

 ١ ىوقتو ىو 5 امج كر اناذنلا تعمل هل و زمهلاب اب كلذامسدقو ةزههلا ناكم

 1! .ففولا ق فقل الا ناكملدس.َّو امهوحنو قاوطو ىموك فاتن ةيناك اذا امهوحتو

 أ! ءانلاو واولا ل بط برعلا ضع دليلا ماك ممتع لحام وابو ون امهضعب لوقّكاذو

 ! نمو اههوخو بروست و َبروُصف فا مى الع نرخ و .فقولاو صولا ف نيستشان“

 اااذا ٌقئاودو براوّصو قئادو براضؤ سن: دو ل رر ”وصتلقاذا ةذئازلا ةمئاشلا فلل

 1 كلوقشلذو تيتو تفشأاذاةدودملا نأ فلا نمالدب نوكت و ا كل

 ١ اود ليلق كلذو ناينفلا عمجسديرت 1( وو ودق ىفداسلاناكمل دو ىو اردو تاوارج-

 هاملا .



 (موه)

 ةسثتلا فواولاوءاملا نمد بملاةرمهلا ناكم ل 2.و امهوكنو َّيصَعو ىو الانام هلا أ

 ا ةرمسكلاو ةتفلا نأ ل لخلن ام ءزو« عواطعو ناوا وهو ةنئلا ف كاذ ني نيب دقو الا 5

 | هانفتدانزالعذلاب 1 تلاوه ءانبل اودي ملكشلا ىلا لسوق نقحلت نو دئاوز لل 1

 ظ كار ذاع ماد يف واولا نمةمضلاو ءاملا نم ةرمدكلاو فلن مهحفلاف ظ 1

 : نم قامو: ءملاوةلعملارب غلام الاوتاف_صلاوءامس الان مبرعلتدبام باب اذه إ

 ١ نونوتلا همس ىذلاوهودبا انريغنمءريظنالا مهمالك ف ئدلوهينوماكتنالىذلالتعملا |

 ١ ىنوكيو اعف توك, هناغلاعف“ الاريغنمفرحأ ثالث ىلع ناك امام ب لعفلاو في رصتلا ْ

 | نوكيو لذكو فو بعسوخ ةفصلاو كودو رس ناهس التكامل ألا

 ' بتل ندر با ولا قدعلاو عدجلا اومكعل اوكئامس الان ةقحلا ول ال ىفالعف

 اسرار م ةفصلاوءابس“الا فاعف توك و عنصو طرهو وشنو

 | توك و واخاورلاو جوف أد لجو لا# وراس ريع ةقانلاع .رثكلاوصق تالا أو

 ] نحو لصتو ث دو ةفصلاو لولب ولبجْوح مس الاف ةفصلاو مسالا ىفاكعَ
 ا

 تافصلاو ذفقودكو فكوفنام“ الافا ءيفالعق نوكيو لوو برع 1
 1 عجوورذخو 4

4 

 ا ْدَحوخ ةفصلاو عطول وخ اع ”الاف اسيل دوكبو صح '
7 7 1 

 وح ةفصلاو عبو د اك ”الاو امهفالءةنوكتو سدنو الحور َذَسو

 ْ ا خو علو دبل كن بورسعا لا 0

 : ىلا هناصس لاك 6 : ود يل و دج اودصعلاوىدعلاو 3 لاو بطلا

 « امصبسم « . لاق «سلاو فلا لاور ركتان "1
 فرحفالا ةفصءايهلعّتالو ِنّدعلاو رُكصلاوض وعلا لاو عَلَسلا وح امم "الاثامهيفاكعفنوكم وأ
 رفسلاةلزئعهّتكلو دحا وىدع ىلع سكر لو ىدع موق مهاوق كلذو عاسجلاهبف ضو لشعملا نم ْ ا

 || هنأ معاو « هريغتاغصلاوءاسمس“ الا فملعتال ل دلقوعو ياو مسالا الاء ف نوكن و 0 رئاوأ| :

 لف مالكلا ف لئملو لعفلا ىفالا نوكرالو لعق تافصلاو ءامس'الا ىف سيل 5

 | نوكف الرو تلا © لعفلاريس غنم اللات[ مالمو هزل هن تاادهو

 ٍْ ضيا وحنهف-هااولدأو عدبأو لكفأو مسالا ةفصلاو مسالا وكب و لف ىلع فرحلا

 ْ لف ىلعننوكمو ا درإو عبضاودمنإ و لهقإ ىلعنوكي و م

 هجم هااؤ هلوق

 للافلاالا نسم

 ىلع دارت ةحفا انا ىنعي

 نماهح رذتو فرحلا
 كلذكوفا الاج رسخت
 ءاملا ج رض نمةرمسكلا
 واولا جرس 2 نم ةمضلاو

 ءرةخقاا مهضعب لافو

 . ل.ءادباذكهو فاالانم

 الئمةمضلا انعيشأ ىتمانأ
 .انلوقل:ءىف اواو تراص

 امل س نالمادوودبز |

 ءاملاو واولاو فل الاركذ

 واخ ال مالكلا ناللاق

 ممم نموأن

 هدافأ نه تعلن

 ناوتسسلا



 نفاد

 عبو ف للخوهو لأ عنوكيد هيدا ها الر سنو شارب اورو عيساارت

 قتنوكاالو ةقصءاهلعتالو عبصأو 0 ارض ليلقرلمو 1 نركلو ةقص ءاسهلعثالو ا

 نمد ىف سدلو دبعأو باك ًاوحن عمشل مسالا هيلع رسل كالا لمد تامل ارداسأالا ٠

 مسالاق ةفصلاو مسالا ىلا ءذإ ل عنوكيو لُحتإ مالكلا فس دلو لفت افصلاوءامع" الا ا

 فاكسالاو مف 1مل ام ضاخشالاو رصشوهو مانسإ !و راصعالاومالسالاو ءاطعالاون 1

 امساءام هلععنالو زاصتآو ل هنأ لطنوكب و اذه فما هلعنالو لسلق ةفصلافوهو ١

 لياك اواو طب را *الاقةفصلاو مسالا قل معفإ ىلعتوكو اذهريغةفصالو

 لوم عشوكبو 1 اهمأنمةملتخلا ف ا جلتاو ول _.ةحإو تيل ضإو مت ةفصلاو ْ

 8 نو بوكس أو دولماو كة فصلا اوبوكص ودود الإ دبوأسأ اوك ءانم- الافاموبف

 3 نوكأ تيل مى ضيع 8 رعاشلا لاو |

 وات ل يلق ة فصلا فوهو اودراحأو رتادأوحن ءامس الأف امويفلعافأ لعن روكنو ن وأو ٍْ

 1 اقام وعن لعد وكمو اذهالااهلصو ءاح هاعنالو هجر 0 عطاقلاوهو رانج .

 ليلا“ الا فوحسالانا اولاق فوصنالاف ةخ_صءاجاماّمأو نردلانودد ريتوردالا اولاك ْ

 العو فصي (لبشمنب ادد رعاشلا لا لّمْرتىذلانوديرب امتاو لومرالاو ا

 ' انقل حب باتا ارث أ داق ةاومزإا رقلا» 501 ْ

 1 ءانبلادعي قلنا ئتفمانبا نمماهلا تسياو نا كاي لوح يمأولاتفملاهغاو ْ

 نأألالاعفأالو ليعُتأألو لاعف الو لوف الو ل بعفأ مالكلا قسبلو ىضمامف كلذاندب |

 ىلعد 55 و  عسبطاق او لداج ًاوحن عمشلل الا _.ءافالو ل ءاقأالو عمتللا هسا هلعرمسكتت ْ

 لتعم اريسغن مةئالثلا تانننمدئاوزلاهتق!امبادشنأو د

 د نوكشا تلا مامأ ءىضأ قرب 5

 املا بصب كسلا لصأو ريطت_ملا دتممل هاذ و ور نصور رك ةةفصلاو و مم الا فنوكس الومفأ انآد 7

 " ليقم بالبال فدشنأو دب لئاسلا- ل داو راطتسابف ىرلا كن

 4 اهدقلا عيش هلل اثازقأت دع القو هاومزإ ارقلا مح ادوع

 ديد_كلالاقبو فيفلالومزالاو ةفصن وكم الوعف نأ ىلع ادهلدف ه.فصولاو هلومزا هلوقفدهاشلا|

 رلانريط اارقلاو مسقلا م اودوسالا» < ”الاوزسملادوعلاوالعو فصو * توصلا لمزالاو تورسلا

 . ددرتلاولامك اق هاو ثنةماقالا نم:دوعام دي روونأهثر وأ امىأ 4 أثا قب هلوقو ليما قدعامصلالقولاو

 اوتتاقلا مخي ىور وو فذقوتاذدقهءم> -و هيلاعأ ىف لمملا اود نمدمت والعام يار م دفا

 لوعولا نطاومنم تلو ةالغل اه, فصونا.ءا فذقلان ”الانههلدحو



 («11ب)

 ْ ددّللا نموهودد لوح ةفصلاو ا ليلقو عو ةغضلاو مسالا ىفَلْنم

 « دل موصخلالعربأ مضَح « ٠ ٠ (حاترطلا) رعاشلالاك |

 امهوأن رحإ وى رش ود لعفإ ىلعنوُكي و نيذهألا لعن الو لملق ةفصاا اومسالاىفاذهو

 هللا لعن ركيو لمَحأالال_عنالو لاقوهو َكَمْذَأ ل عثوكيو امي 0 ناسا

 كرار! !اولاها يف هفإ ىلعنوكب و ءانحأ ىهو ةمطْسأو ج 3 راو كوخ لل قوهو ش

 اولا ل عفنإ ىلع نوكمو مساوهو لإ ااا لم توكم ةنصيززإو مساوخو قرا | ١

 ناو تاوعقأ م .ءالأو ةفصلاو مس الاف تالف ىلعنوكيو ربغال صولا ف 0 |

 ةفصلاو مسالا فنالءفإ كعنوكيو تاع الاو نال“ الاوت ةفصلاو ناو ةذلاوأ 1

 مهلوقنةفصلاامأو ناّدمالاوهنمعب لح نايل الا فدخل ار 0

 | ناكنأالا ءاجه!لالل_ءاقوهو نال ىلع نوكب و 0 !رعنالل_لقوهو هناا ظ 1

 فرخ اهيعالا لا عضو ف دا ةفموعو 0

 ناو مو َتاوَقَس ىلع « ام نامل ةوننا لف 3
 ىفألاءاجهلعتالو الآ كلذكو مس ارهومايالا لاء سلنالو ءالعن لعنوكمو 3

 ةايفصأو دل باس ارت عمتلل حاولا هيلعارسكم ءالفاالاَمآو ءاعبّرأالا |

 لوا غرم لابو « هركذ لولا اذه نمأيشالو نال الو تالف مالكلا ناو 0

 وحنا قي لعو ما الع ىلع فردا نوكيف للف كلدو 1

 ةينان' م *الاامأو « مباوغو لان لأعَت اوال فولو ضئاوو طئاطخ 1

 وكةف_صلا ودعاسو براغو لهاكو ع هةية مسالا ىف لعاق ىلع ف هرا|نوكيو دا 1

 مالك فسلو . ةفصءاحهلعنالو اخو قاطو حض أل عاف نوكمو سلاجو لتاقو براض 3

 لارُغو لاذ قود مسالا ةفصلاو مسالا ىف لاع ىلع فرحا نوكسف ةئئان' قلتو قد را ١

 3 هدتلا وبسم | بام + حامرطلا لوق» هدحدشنأو *[

 مدقت دقو نانادئازهيفنونلاوةزمهلأت' الل عنف ًاوهوددلا | نمدد- :لأو فصل عنفاعوقولهءادهشتسم :

 / ىدمملا ةغبانلاب املا قدشنأو # هديت

 نانورأ مون اوفس ىلع #ْ اًةنيتافعتل او .اركح ,

 ٠ اددش برحلامايآن مامهدب ردتش اذ! نور نار سنالسب اوموةلاتسن مولا لخ ناو رار لن ا

 هئيعن عمو

 هل ك0 2134710150 ت3 - - حاط



 مو0)

 ناك و راجو هن ءامس'الافامهيفلا ف ىلع نوكي و عانّصونابجوداحت وهن ةفصلاو نامّزو ظ

 0 ملعب ارُعوحن ءامس "ل اميفلاعف ىلع نوكي و الدو ”لانشو رانك ةفصلاو لاك دو ا

 زمهلا هو امفةشنا هتقملامنيدقو فافُحو لاوُو عام وح ةفضلاو داؤدو دارو

 ١ ةنلاثو دئاوزلا نماهريغعمةعبار قلتو ةسان وةبناناهريغةدانز الباهقاللا ذهف ةديزح |

 ْ ا تظن تمم مامات دئاوزلا نماهريسع عم 6 ةميهلا ت25 ةييئابو 1

  1ا هأمو 0 رم م 000 ءاملاسقي ٍموطاحوصق ةف هام ةفدصلا و مسالا فل | اق

 | وهو ام الا ىف لاعان ىلعنوكيو نيو الر وطار انو لزم أع كاس الاو روع

 | ىفءالسءان لعنوكب و ةفصءاج هلعئالو ئاخناو قّادلل قانادو ماتامو طاياسوحن لبق 0
 ١ ىف ىف ”الوعاف ىلع نوكي و ةكيس لنا ءايباسلاو هنقفاننلا وءاعصاقتلاوعنماسم-* الا ١

 ل لبا مالكلا ف سالو فصول اع طلال لس ير ار تارك اسال 1
 ىلع نوكيا "كلذ نيدنقإل امامأو 0 م وعلا اذهن والو ءالعافالو لرعاألو ا 1

 ْ دل حل امساءاح هل عنالو دهاجت و رفاسمو ل [ةمو ةفصلاو لعافم 1

 | عب خ "لا قدرك فدا قد و 1 ا لاو مسالا نود ءانسلاب

 ١ أ قاكشإ اولاقداو عضوم ف ةفصءاجامئاو رثك أرداصملا فوهو مالسإوضاخنإ لمس

  0 1دحاو عفا رع اولاقو مسالا فهسنمرثك آةفصلاقوهر ا ١ ْ

 : نمهنع فرصالوةشأ الا نمكلذريغ نم همف لقال هانا هرفرُتكو أ اا طرا م '

 1 نوكي و هللاءاشناةمقملا بةكشسو رح رح "الا نودامهدحأ هيرصتخا ام ضعن بدك دقو ةنالا

 ا د اولا هيلعارسكملا هلاثم قعءاجحاموا ذه نوكنالو س.الاو ةفصلا ىفَلمع ا همو لعافم ىلعأ|

 ةفاسلا امآو . قدراكو جئافمورباقمو رام و ةحاسموف مسالا هت مناك اهعمشل |

 مسالا ف ل عاوذ لعنوك و تبيسانمو ميراكمو لواسقمو ب ساكمو َلفاطَمو سعا د موك

 1 لتاوقو تراوصو رساوحو حن ةقسصل اولباوو رئاوحوزجاوحو طئاوحو حن مسالاف ةفصلاو ْ

 | ءىجالاك ةفصلا قءاج هلعنالورير اوقو ايي اوسو متاوحوجخ لبعاوو ىلع امس" الا نوكنو |

 قيلالبلاو طيات وميدا_.ثاوحن اسلامي ىلع نوكيا او فشلا قدسلاو |
عامل عنوكي 1 ريسابكلاو ريد ارعلاو تهفسلاو :

 ١ قرارألاو حرارّذلاو لال لاو ل

 1 هواعشر « داوعاولاف كف لوو قرر ل_ثمةفصلا فن" الةفصلاق ا ارا ْ



955( 

 ا 0 'الافاموبف ءانإ ءل[هلدمم لاه ىلعن وكن ود اذه لك كلذك تيلالك الاقنيسبداكلاك

 نوكي و ىراكسو ىلام-و ىلا س كفةفصلاامأو تافارزلا نودي َقارّرو ىراخدو راحو ا ْآ

: 
وك 7 رافعو لاعسو را لع ءو2 تاغصلا رفاق و رافذو راو مسالاق امهيفءارلا ذل ةممربغ

 ن
0 ١ 

 ُ ىلعنوكيو رار لاو ىلاوآ اوه ةفصلاو يساددو ٌئراقو قا و مسالاف امهات لع
 | ديداَعَ :رلاو لد املا نصل او .الّخا 5 طيطاسَلا و تيبان اذّظلاو ف مسالا امهلللاعم ٍْ

 نوكبو دداعملاو بباعرااوك ةفدااوددار ةلاود مسالا امواَلاعَت ىلع نوكيو ليلامتلاو آ ّْ

 ِ نوكمو ةفصلاف ءايملتالو َنيبارقو ني زارقوَيعابَصو نيحارسسو مسالا يلع لع ||
  1ّك دوك و نسارق ةاولاه ءام#أ الا ىفءاسدقو ةفصلا ىفاذه ةاض و َنِح الَعو شاعر وكن اعف ىلع ٠

 || ا قلعدوكت ار واش 1 واسةلاوذةفصلاو لوا رح ولو دج ن سالاف اناميفلواعق ىلع

  1اك ةفدصلا عا هلعنالو ريثعلاو لمشلا تعجباذا لياشاو رباع اون الاف لياعت

 : او ٌقئارط وحك ةفسصلاو لئاسر وَرارَعو فها مسالا ايف لئاعَ ىلعنوكي و 0 أو ْ

 ١  1 2ةفصلاو الا َ لطايتو لبو ابو مدعو مسالافام يف لءابق ىلعتوكي 1ْ

 ١ سمايدلاو اس ”الافام هيف لعاب ىلعن روكدو لحابّكاو لقايصلاو ملايعو و :
 فيقامّتلاو م لاس "الاف ]عافت : ىلع وكت هو ريطايمأ اوفي رايد ا ثةفصااو ميماّدلاو ا 1

 ؛ قءاحهلعنالو ٍبْضانَلاو لفانّلاو حت مسسالاف ل عانت ”ىلعدوكيو اًهصو ءاجهلعتالو لئثاملاو ا

 مماحلا اود ةفصصلاو بساع وتيقاعت وع ارو م الاف ل انفي ىلعنوكي و ا

 1 زحد) زحارلالاق مومحلاءاوقصو 6 وسع اوذج حاحا 8

 د رش دان 5 5 ١

 لعنوكبو ةفصئتخمو مالكلا فلءاقاذهو عماربلاودماحتلا ود 00 : قع نوك و /

 نوكبو مسا ءاج هلعفالو ةيدوك الا نم ماطنعلا ىهو عيوالطساوعب دارا اوم اصَوَلب راع |

 وت ل_لقوهو مالكلا ىفَتيلاعَف ىلعنوكيو افصو اج هل ةنالو سناك رخل باعت لع ا
 بطاذعو سفانخو بدانجو ءاجس ”الافاههيف ل عانق ىلعنوكيو فصو وهو َتيرافَع 1 ظ

 روضخعل اةلحدى طشناديع د . : باملاقددنأو 5

 هفص عقب .الودش نا لع اذهل دم رضا نملوعفي ىهو هلاتعتنادسيلاا يرو ضل ةدهاشلا ا

 ئطاشلاو طن !او ةناد.عهيدحاول دخل !قلمحتسامرثك ًاورحتل ارئاسو لخفا !نملاطامناديعلاو ا ع

 ْ فورعم هرهنةزحدوىداولاب ناح /



 م
 || فا'الا همم ىذلا لاثملا اذه نمل ترك ذام ٌعيمخ لسانعو ساذع ةفصلاو بك نع

 ١ | نآليقدج اولا ف تناك دقةدابز تاشبألا لالا افهىف ةئلاب“هقدطتالو عمدللالا نوكبالةثلان“ |!

 نكن ناف نيلٌقرح ةسدارامهاد-!تناك اذارّسكب تأ ل ءق مسالا ىفاتناك نيتدانز ور سك ||
 0 ف نيللا فرح عجاذا قمل تالا ناجاو ةدان زالا تدشن )نيل فرح عد ارامهادحا

 || لاثملا اذهنم ءااماّس دقو د_حاولا ىفاعداراتبان نكي ناو اوعجاذانيللا فرح نوح ||
 0 ه مإ. < 0 1 2 - 0

 01 هسكوأ ةعرأهيدعىدسداو هلق از وأ ىف هرم_هلاام بان هدب م هلو أ ىف ةزمهلاو ِ

 3 3 ا (سعاشت ىأءاساعو لوف )

 | ءاساععلا قارب سلارسسف

 | اساعامأو لبالاةعامدم

 اهلدكءاملا نمد بم هيف فا الا لاب املعح مش نذ ليءافمو لعافملاثمنمج رغم هندود
 5. ع 5 ل . 7 ٍِ راك 2

 6 اولدبأ م فان ًااوفدحاك اوفد-ىراهماولات اك ىناذك برعلا ضعي لاف لوو ىرادمءأن نم

 صنق سعال |اىدسعع
 ١ ع 2 7100 5 0 سس 2 8 0

 ْ رسك نأ الاا فص ون وكيال و ىداملو لام“ ”واك رابح وى مالا ىلاعذن روك و ىراد اولدبأ 0

 اولاق مالكلا ىف ليلقوهو ليعاعم ىلعتوكيو كلاسك ةىراكسو كاع وك عمال ل د حاولا هيلع رصقلايهنا نا سال !بحاص | ْ
 0 خف 302 ا و وو ١ سدل ري_سفقلا نا ارهطنو

 ودموع ل١ ناملالصأ نم ىأءاساعوءاك ارب , وحان الثوحتءالاعق ىلع نوكي ا هل اع

 تاطاخو نامال مون الامد ىلعذوك و ءاقام طه اعل راولاف اف صو ءاحدقو سعات || لمأتفهيحاص همف مهوودن

 سل اكو ساو اوس مالا .سيف وأى نوكب و ةفض يعلو لياقوهو || همع# ةيثك

 1 0 رسولا ةماخن مسأرلاو 2 لاق اع ار اول ْ

 | اهنا لع نركب ,و ةف_مئح مو ةلاعلاو ةناجلاو ةراعزلاو ةلاعت 00 و

 5 لاغتأدم هرال ءاهلاو ةيسس ارقلاوةير ا ردا و ةبحارصااوةب راب | وكم الا ||

 هلو هه ارو ةيفابعلا اوحن ةفصل اوةبهأف رلاو ةيهاركلاو < ممالاف امهيف هيلا ة ىلع توك وأأ

 0 ذولا ذه نمئالو عمشلالا كاعفالوىلاعَف ىلع ىنمالكلا ف سلو ةبلاعَمل ةمزال ْ

 نوكمف ثينأتلاري_غلاهريغفرملا ىفةدان زالة عبار قلتو َةدبلامالكلا ف سيل كاعفَنأ ِ

 نوكتو ةايدرهاملَ ةفانا اولاقءاهلانالاافصوءا هل عنالو ىطَرأَو ىَرشَتو ريكو 06

 نأآلا ث ننأتلاربغل فا“ الاو َلَءْف نوكنالو افدوءاح ل عثالو 1 عمو زى هدو ىك-ءفىلع ٍ

 ةالٌسنأ ماو ةفص ءاهلابةال_ءفاولاتاك فورعملابافهسيلو ٌءدسحاوءامب لا مهضعب ||
 ها ل 0 22 ا

 ىقلعو ى هس مالأك ام عيق ىل_عف ىلع نوكشف تع اعل عد ارفا الات هاهرعل جرو

 دب سساودلا ةماغث نمسرلاو د : باملا فددنأو 3

 ديدشلا ءاودلا عمن الذفصنوك ًالعاوفن ا ىلعاذهلدف هلاتعن سأرلا ىلعرسا اودلاىرحهيفد_هاثلا
 رمد4موراسدلا,بابلاو ةئيفشل اترسدنمهفاقتشاو مثتاملا

 4 سدئرلا سأرلادار أ وَدإ_هبق<«_ماغثو

 ىوضرو



 ةرفشأا]

 يه

 سلو ترث ذ دوى نا الاف قعف ىلعن اوكنو و رع ةفصلا او ىوضرو 1

 وك هفصلاو اورلاو و سيباوم ما اا رك ءاهلانألاةفص ا

 ةفصلاو ىو ىرقدو نحو ضرأ ىهوىهلف مالا لت لع نركب و قتال ١
 --و 0

 ىدأو ىر "لاو يعسشوخ مالكلا فل لقوهو لع ىلع نوكيو و

 ةنانا 0 ةالاه عل امفو ةديزع هلأ ىف هرمهلا امقثدن تالف تءاجام نيد و ان

 مو كش عر 2

 ىوُفَصو يهلقو تروح وة نرعلا و اضن نوعين نم كات ذامف ديم لا“ وأ 1

 ىفيلعنالو زاجلا ل-هأو سَ ةنمسانمهو ىف نولوق.نيذلا اوةفاومهم اك ءااهاعصف ||

 فورحلانوكتو اهري_غةدئازفورحلا فو ةعاركتو ىءفالو لعتالو َلَعةمالكلا

 لال_هشوح ةفصلا 9 دادنو طاطرقو تايلح و ماعس الق ةفدماا مسالا ىف لال ضف ىلع 1

 مالكلا فل _ءاقودو طاط_فو طاطرةوحن امسالالعف قكعنوكيو تاتفصو لالطو

 بارو حابصمو راقت كرس الا ةفعلاو مسالا فلاعشم ىلع نوكب اقصوءاج هساعنالو ١

 لات وفافحت 2 مسالا اع 5 ىلع نوكي و حالصمو كاصّصمو داسقم ءوخةفصا اواأ

 1 الو لالعفالو لاعقم الكا ى ردو افسوئ اسست نانستو ءاعلتو | ا

 امفدهعبا ارهيفتءاحام نيسدقو لاتتلاو دا ااوغ كلذو اعاججألا نوكي ال 5

 ىلاعق ىلءن وكنو ةينان" 1 "الاقل امفواميسن أن م 01 ذاهفاضيأ دي هاوأ ل

 باكر و سانأو بارسوحن ةفصلاو نامحلا ا اك ئاوحن مسالاوةف ساو مسالا

 ١ او راو ناس فيش صلار فاكنر 2 اهييفلاف كعتوكتو | ١

 تاؤملالو راد 1من هس تلم ٍباّذكلاو هانقلاو ءاحاوحناما لاعق عتركب وا
 تومالو ر دل افصوءاج هليعئالو ه ءانر 2-1 ءاشونو ءابئعوخ امسا ءالسعف ىلع نوك و ئ

 وهو مالكلا ىفعالس هذ ىلع نوكيدقو ثينأتلا ةمالعدوخ و لا مدلكلا ىلع نوكنالو ْ

 ءافلحو ءاق 00 ةفصلاو مسالا فءالعق ىلءنوكن و مساوعو 1 ووك لاق

 وذ ءامسألاف اعف ىلعنوكيو ءارجوءارفصو ءادوسو ءارضخوف ةفصلاو ءامصَقو 0

 وحض مسالافام_يفمال ف ىلءنوكيو افصو ءاح.!طعنالو ىَراَوو ىَراَقسْمو ىَراَسس
 اهيلعرَسك اذا ةريسنكى هو ءاسَمُتلاو ءارمّتهلاوحن ةفصلاو ءالّتفناو ءاسَسرلاو هاوُلا || |

 قلق وهو مسالا فءالعف ىلعت 0 و ءافنلا و ءافلاو ءافكش اون عملا ف دحاولا

 (ىلا هيوسس - 241)

 وسخ هلوق)

 لاف (ملا مهلا
 كوشوه ىفا ريسسلا

 عسمجلاو د ااواللاقب

 ثنأتلل فلأالاو ىكدسم

 دحاولل لاق مهضعل لاقو

 ل_عح كاذل اف ند ةادهع

 ثنأتلا ريغل فل'الا

 نر ع الاو

 لاقو ضرأىلحأو لاق

 ىرقدو لب ىه مهضعن
 ةضور مهضعتلاف

 رشا لافو ةماعلا
 هاصىروصو ىلعوىرقد

 لاكو مس دل نرد
 للعءاحام لك ىدفمدالا

 وهف (كيرغتلاب) ىلعف
 ىذلاهانعمو رك ذه

 هأ ه ريس قرم

 قارعسلا هدافأ



 وحن هلوق)
 لاق (حلاناممدلا

 ىضام اوه قاريسلا

 ىلع ىمك |لاقءىرلا

 مس ملعأردناو مولا

 هتشمفءىطملاناوطقلاو
 ةبادلمقو تدننارقشلاو

 سارلاريمكلا ساو ردلاو
 داودعلاو دد_شثلا لبقو

 لافو برخلا عضوم

 هأ حامصلاو

0 0 

/ / 

 ةرؤرفإلا

 وحن لكقودو مسالا فءال_فىلعنوكي و افصوءاحهلعنالو ءاريسلا و ءالسلا اوحنمالكلا
 -ى -

 (رداق) كنكسلا لاو ءافتحو ءامرق

 , راج هيرغ صا ناك ه هاوس ةسدلاع ءامرق ىلع

 قالا كلشي ءانف تحلل.« ىح ةافح نم كسلا تلح لاقو

 دا د تالوسو راموطوهو مالكلاىفللقوهولاعوُ ىلعتوكيو افضوءامهبلعتالو

 تاكلاو نا لان دين لاو تمام" الاق امسيبف نالعف ىلع نوكب و افصوءاح هلعنالو

 كيتا الافام_ميفتالعف لعزوكبو ناعمّشلاوناشطعلاونان رلاوح ةفصلاو

 امهيفتالعف ىلعنوكبو ناسقزلاو ناوطملاونانكلاوك ةفصلاو ناَكعلاو ناّرولاو

 نابسفو نا رك عمد د حاولا هيلع وكعب ف ريثكو هونايبدو تاكد 1 نام مسالا

 ريثكوهو ناسنإو ناسرسوناعيضوف سمس انالعف ىلعنوكرو ناصّو نان رعوك ةفضلاو

 ليلقوهو ءاس«-الا ىف العم ىلعنوكيو ناينصو ناعوت عمعلا د - اولا هيلءرّسكياهف

 اولا للقوهو نال_هتىلعنوكبو اة صوءاح هلعنالونارةَّملاونارطّتلاونانرظل اوك

 (لوط) ل. منب'لاق دلب مساوهو ناعما

 ظ ناوكا للاناهيلعرمأ تامين نيس اراداالآ

 وهو ناله فءاحد فق هتكلو هرك ذولا اذه نمأشالو ناله ذالو ثالءفمالكلاق معنالو

 ساوردو 5 ورقو حاوأ جوف ةغصلا ىف اوف ىلع نوك< و مساوهوناطألا اولا ليل

 هبلعنالو سايزكو لاير وحن مسالا فلايغف ىلعنوكيو شاور قوداوسءوخامسا نوكيو
 ل ال لاو 6

 را هنرغضا .َن 5 *ب هاوشةيلاعءامز /ة ىلع

 عفت صاسرف ف دعو 2 داك ندي |ةةفضا اوممالا فبيرغلا ةموهوءالعذ هبروو ءامرق هلو قدهاشلا

 لعرسفت ود هاوشهيلاءىوروةمام اوهورامخلان مليسأا ةلاطتسالاو ضايمل !قهنرغهيشوأ ملاعّءاوقلا

 0 ماوقلاىوشلاو هوم ىلعلدءامةديصنتلا ف سلوةملاءتراصفهئاوق ةتعفتراو مشنناوتام هنأ

 كاطأان كنس ءانف تا د ىحءافنح نمكملا تل>ر بايلاق

 ءالطماهدح وخلا عقانم ىلاطم اوملمف ىذا ال اوةلاك هيفل وعلاو عض وم هاوه وءافزح هلوق :قدهاشلا

 لبقمن الب ابلا قدشنأو 5 ١ ا لا

 د ناعبسلا ىملا ارادانالأ 5

 تيبلامانقو مسالا عقب لائم هنا عاهل دف نالمف زوو عضوم م ءاوهوناعمسلا هلوق قدها |

 8 ناولم ا ىلبلاب اهملعلمأ |

 تاكسلا لالما نما صور ركتو ىدانة لمى عمو راهنلاولمالاامهو

 010 77 7 ا ا 7717آ1 ز ز + 1 1 ز 2 0 ذة 1 8 "7
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00 

 رفرف

 ْ وحن ةفسصلاو ناطيشلاو ساممذلاو ماني ناو فام. الافامهيفلاعق ىلع وكب ما
 ىو هو .

 تاودعهإمو مع ءاوهوداوضعارلاق للقوشو لاوُحُم لعن وكي هو مايقلاو قادسعلاو راطسلا

 وحن لاعبف نكلو هرك دن رمال لاسعفالو لاو مالك لا قلعت الو را

 لاعتفو بال مساوهو ب اروتولات ليلقو هولاعوف ىعنوكي و ةفصلعنالون ناوردو ساعد

 قللت الو ثننأتلارمغل اهريغةدابز عمة سماح قالت و تعا سان ار ل ٌتعنساعُتةوحن

 ةعيرأف ورد اةةعريصت ال ةثالثلا تان 'الدئاوزلا نماه رع عملا طال تاج

 وحن مسالافةفصلا و مألا ف دعت ىلع فرحا نوكسف لص الازو واخ تأدير ل الذداب زبآلا

 لبلقودو عت لءعتوكمو ىد للا ىطنسللافصولاو ىَددلعلا دعب هدرا

 ىرابوخ ترام اولافو َقَحتا ءلعف دك ليم مضعب لاق دقو فصو رع ره ءاولاك .

 هدام كلو اها ل ليوموال يوتا

 الص ءاولاك ل لق

 فراحا توكمف ثننأتلا < ماخ ىدملاو مساوهوءالصوح اولاف لءلقودو العوق ىلنوكيو 7

 زحارلا لاق ىرمكل او فصولاو ىدعلأو ىو 2 هزار سالف يضل ع

 ' 1 ىركلا اربع قانا راد 0(

 ا اهو يسرع لقوهو يف ىعنوكيو شلات اراه

 وهو ل ىلعنوكبو .مساوهو قسد اولاف ل_ءاقودو لعن ىلع ومساوهو ى ع ءاولا ل يلق

 ىلعنوكيو مساوهوَك رشا اولاكلملقوهو لعمق لعن وكب مساودو ىَدحاواق لبق

 الو ىلعف مالكا ىف ملسعنالو رئاط مس !ندطس اولا لس لغو فد اولاف مساوهو عوف

 اًنبدقو مساوهو اى رد ويرد ارا ل لد ركلو هد اذهنمأس الو ىف

 هلو أر مهلا اهفواهيفءامام كئانرب ةسعدا بلال تضل ايفاشرأ سا

 ءامسأ ىهو ءاس وءاليس دئاس د < ااق ل مقءالعسفو مساوغو ء ع

 وحن مسالاق هةقفصلاو مينا نتا ءدقىل_عنوكو ة هةيلأنا ل الامثل امفو هدد نه

 نايذنك مهلوقوحن ةذصااونادريهلاو نار ناو نام تون اذ لاو نام ةالاونا ردهصلا

 ناسهلاةفصلاوٌتاِمَسسوناَِمس5 الغة ف ساومسالا نال 5 ىلعنوكي و نام هو 0 ىك دءدوء»و ردد

 3 ىرمكلا اهريعف تاسرأدق 3 تايلاقدشتاو 5

 ةفص مقيلاثم لعف ناى ع اذه لدفةرمكلا مظعلاءانعمو هلاتعنريعلا ىلءىرمكلا ىرج قدهاشلاا

 قاديغلاو هلوق)

 قاريسلا لاف (لا

 عساولا ريبكلا وه

 باعث ط2 دن>وو

 للا نم قادسغلا
 قادس غلاو ل ولا

 كفكضلاداوءامسأ نماضأ

 نمج رخاملو اللاش

 متقادنغلا لسا هضم
 ءاملاديد_ثدب ىأ) ميطملا

 ( ةروسكم ةدحوملا

 ءاحدقو تن ناهسحملاو

 لل
 . ناحج اذانامسح

 البو ط انم#

 ها مدآ

 حر اولاف هفص



 (مم5)

 ةرمهلامفةسماخ اح يدقو ّلتءملاريغ ف نال_هقمالكلا فل_ئالوناحتلا 1

 و4 ةفصلاو ناش لاو نال_دااوحن مسالاف ام_يفناءلعفىلعنوكيو هئاشيددل نم هلوأ

 ءاح لعن الو ناوُدملاو تاون ار 1 نارا ل رك و نانّو_ائاوناطتعلا

 نامو اون مسالا ةةصلاو ميال ا رعنرك 1 ناو مالكلا ىفلعنالو ا

 ءاجهلعنالو نات رعو ناكرفوحن مسالا فتالعق ىلعنوكمو نا اوناد- هر ةفصلاو

 امو ءاس د !هنالو فراعم ناعكلسو نام“ را رار رك حا نم لع توك اغفصو

 ءارح )ا اساسا وكر وحن مسالاف لملقوه وةفصلاو مسالا ىفءاملعف ىلعن وكن

 نوك.و اًعصوءا>هلعت الودالواحو اكو رت وءاقوتدوحت لل قوهو سال |ىفءالوعف لعنوكن و

 هركذ نزولا اذه نمأيشالو كو قالو لع مالكلا ىف لعنالو مساوهو ىروسءاولاف كوع ىلع

 نوكي و طارطرمسلاوخ ةفصا وبالّلل اون م.الافام_يفلاعأسف ىلع نوكد و ىلعتالو

 سا ل ماو مشتل اما تسدقو مساوهودا درا اولات ليلقوهو لال د عف ىلع

 نوك و مساوهوءانب رقو مساوشو ءاسبٌتاولا# ل_لقوهوءالبعق ىلع نوكي و ا لع

 اولاف ل_ءلقوهو رع ءاحو ةغصْئحنمو ماوه وناَسش اولاد دج لملق هو شو ن اعف ىلع

 اولا لساقوهو تالعوم ىلع نوكي و افصودلبءنالو ساوهو فدا 0 ومو ا

 نوكبو ليلقوهو رع مضاولا العقم ىلعنوك. .ودقص ىو اوهوابا ازقوحو ٌنانتوح

 ىلع فرخ انوكيف ثنأتلاةسداس تو ةفص ْئَعمْلو سءاوهو نا اولاق نال ع ىلع

 امساالوافصوءامهلعنالو ترو ةعمتلا ىهو يتق ىريعهو 4 ءاسالا نمرداصملا ف ىعف

 ءاجوأعكاوحن ةفدلا و 1ر3 اظل سال تل اوعفم ىلع توك و ردصملاريغىف

 دقو افصو ءاجدملءنالو طلو ىريقب و ىرلوحن مسالا ف لعق ىلعتوكيو ءاحوسسملاو

 قد امىدنأو ثدنأتلاري_غلو لوصفلا نم ىضمامف هئانب ثدنأتلا ةسداس هٌةةللاماس

 هل سداحلا فل الاوحت ةسداسشدن تلاريغل قمم ىَصْقاوءاروتاعو * ءارومعم ىف ةعباسثدنأتلا

 ىلع. ىلعنوكب و هتاءاشناهعضوم فهو وباب شالا ركذ ذنسو ابها ءارو-عمىف

 مساوهوامحر ل اولاق لل قوهوا لعق ىلع نوكي دو مساوعو لطابلاو هو ىرياواكللقوهو

 امهو ٌَقوُهرو قوم راولاف لملقوهو َقوأَعَف لعنوكو اًضيأ مساوهواَسمهَلفو مماوهواندرب و

 ىرع ضو عمم ىلع نوكي 1 ةفصوهو ىروذماولات لءلقوهو لعْفَم لعنوكيو ناعما



 (م0ه)

 فرحا نوكيف الوأ ىدلتفءابل امأو «مساوهو ىّرع اولا ىلعشم ىلع نوكيو هف_صوضو

 كا "الاى لعنالو افصو ءاح هت الو قمريلاو لمعيلاو عمرا وحن ءامس الاقل

 ةفصااومس الا فلو عي ىلع نوكيو هرك ذن)وةعلااذ م نمأشالو عي ىلعةفصلاو

 موسع وس وع

 نركو عوُرلا دولا ىلا ودق تلو 0 رو ءامس ”الاو

 ه8 وه 8 0

 الو لاعفب مالكلا ف سدلو افصوءاج هل عئالو ديضعت ونيطشي وهف ءامسأ الاف ليعشتلع أ

 شت أل فاك ارلاةمضل ءالا اومضاماف عورمد عورمسلا ف برعلا لوقامأف 24

 5 اذهىّوقد ورحب ر ثني قون سنا لوق كا مو وعلا اذه نم كل ذداسشأو ءارلا هيكل 1 1

 يضل و ةفصوهودددلت ناولاك لهلق ووو لد ىلعد روكي و كوخ :الو لهي مالكلا فدل

 هؤصأ او مسالا ىف لعمق ىلع فرخ نوكيف هي هان ودل و هد ءامدسالو أهل امنييدقو 1 ْ 1

 ومو «ءو م

 قفل و دم اوفريسصا اومَكُمْضا اوضةفطا اولأ احو ول يخول الاف

 اًنسدقو لعل ارمغىف لع فال اول دق مالكا اق ملعت الو لسع و ع رانا نمدعإ هربا ا 0

 ىلع ن وك رو هئانيلمش# ىضمامف م هراسع وةسسماح وةسعبا ارفل'الا هّتعل اهفةينان'اهقاشس

 2 5و

 موقد مومو ةدصأ اوموُرَب او مولا موصيقو ف مسالاف ةفصلاو مسالا قلوجبت

 و دو« 5 هس د و وود<

 »ع مو-عدةب و دتضرعدق 0 رعاشلالاق مومو

 0 ) ا ا
 ه5 نكن ة-و <

 موسع م لا ريثك لاما َن هما 1 نيدذنا فلك | اهبىدهي ١

 فريال 00 الو مس هيصو سقتح اولاق ةفضلا قل كَيف لعنوكو ا

 فن رعو فد رطو بد شو د.عسةقصا|و بدضقو ربع مسالافةفصلا و مسالا ل معف ىلع - ع 2 033 0 5 يد ل ل 2 501

 وى د ماو 2 0 ل 2 5 رو هد 0 آ

 الو ليوطىأ مي رط ل-->راولاف هفص ءاحدقو ل حو ريجو ريتعو ف مسالاق لع ىلع نوكن و ١

 ل # موعد هنود تاضرعدف 3 تاملاقدشنأو 4 :

 ىعوودلاىات سن الفلا ةيودلاوةفص عقيالوديفنأ لعاذهلدفاهلاتمنةي ودل لعموعدىرجهيقدماشلا
 ئدلا تمهد نمهلصأو هيىدتمماعالو رعب نمصخاهبىربالىتلامال_ءالاة تماطل اموعدلاوءارصصلا . |

 تاملافدشنأو + تيففاهراتيلطاه اك مئتلتلاهعدصتماطاذاردقل !تمدوهتيلطاذا همدأ
 موثيع ملل ر يشك لاما نم * ريتخ نيد ا فلك أ اهب ىدهم ' ةمقلعل

 لبالامدقب وهفرقسااداتعادتالمحفصو م دق لاك ةلوقل اوهلدقام ىلعادعنموثيعىر>هيفدهاشلا |[

 - موتيعلاورافسالا بر اربتحلاو ةريخلا ىلا هنوف ب رضي ىدلا فلك الاوود رطلا اه دس و

 هل



 ش (ممدل
 ا 1 قلعنوكو هركذ نلوضفلا اذه نمأيشالو لف الو ليهقالو ةفصالوامس لعق مالكلا لعن ظ

 قلته ف ىلعتوكيو ليلقوهودد قو ةفصلاو لآ-ةءوحن مسالاف ةفصلاو مسالا فلامعف ||

 ٍإ لد ل“ )ع م 1 6 2و و وو ْ مسالاف ةلوق) ١ ًايشالو للعفالو لبعف ءالكلا قر هنالوامءاءاس ةلعنالو مسهلاو مدعو كلذو فضول ||

 لاق (نوندكون
 |١ اهفةشاءاهتا مج اتس دقو طوبذ_ءوحت ةفصلاو طورشذو توندكو  مسالاف ل_ءلقودو || تويدكلا فاريسسلا

 قطر و لولا ىلعثوكت و هيف ىفانلا لخلل لوضفلا نم ىضم ١ م تبزلا ىدرد
 ١ ىدلا طوذ_ءوداب مسا
 ١ ةسش راو ةفصاا او كن نري دو هب زود و ءانيلم "الاف ةيلعفلعف ةر|نوكمقةدار ْ رار طئاغلاهنصج ردك

 || امهيفلوعفىلعتوكب و ةفصوهو دقفَّح و2 لعمق لع نوكي و هركذت لولا اذهنم
4 - - 

2 

 ىلع ذالو يقال ىلعف مالكلا ف سلو ةيلاَعف تراك ا.ومف ةملعفل ةمزالءاهلاو هن 3 رفعلاو ْ ضرالاةءردلاو عاجلا

 ٍ نب , رشا اوحن ةفصلاو ميطبلاو كا اوحن مسالا امهيفل ع ىلع نوكيو ءاهلانآلا ا د اولاةِش : و ةطيلغاا

 ِْ ا لعالاو هل اناا
 قلاز رمل اولاق مالكسلا ف ل_.لقوهو ل. ىلع نوكيو لم مالكلا ف نوكيالو قيسفلاو ا 9
 هلوقو ) ىلا ف مد |

 اسد

 2 مسالافام يفعل نوكب و ةفصوغو هىردتكوك اولاقو برعلا ن نءتاطالاو انة ا قاريسلا لاق (هكر دلو 7

 لكي ملكا ف ساو طد راو تكلا اوس اقدم ردو طفلا و قيلعلا ْ ه..فتاغللا فءضأوهو

 ١ ١ ريع الو ١ 0١ 1 دال ةفسلاو برش ليد_موحت م ا لوععم ىلع نوكب دو ا رمسكد ءىرد بكوك لاقب

 0 وهو اًددصم ناك ادالادلا

 ان ارد نم قعحسم

 هسضعن عقد ءاوضل

 1 ٌريزاخو تنل 0 ا و نفعنا ليعمالو لوا

 ٍ نولي وأ لدعْتالو لق مالكلا ىف سدلو لبلمو ديد صو م ديننخ و

 كلتقال,كناتمدلكلا ف سدلو مسأو أوه وتد و :رعو ةمللم وهو ات 3 رع وح تيل ىلع لاقت و هناعأ نماضعد
207 

 لوصفلا نمىضمامفةعدار4ةةملاماذدبدقو رك دموكا أ نلف ةيثالو لسلعفالو

 8 -- يآ . 3 - : هل م
 ود ل_ لعد ىلعد وكب و ماوه ونيل سغاولاف لداق و>و نيلعو لكعنوك و هنا لكم
 2 0 ه. اع 1 , 000 -2-_ 0000 -. م هم 3

 بوسنم زومهم ريغىرد

 ىردلاف نمو ردااىلا

 ةرمسهلا فقخ زمميلف

 1 هم 5م 3 م < -ء-ء -

 را وحن ةالَعف لعف رك انوكشف ةسماخ قلن و لكمد < ةمءاحدق و صءصتت ىردلاق نمو *؟ىرد نه

 00 5 3 لا / 2 ل 0 0 ص6 3 3 2 ل 0 و 1 ع دل هر 0
  مساوهو ' ةكاواط ل لةوعو هل لعنوكت و اهدا هو راك همزال ءاهااو مسا إ 20
 ىردىعمقو هاو

 ىشماسقةسماخا هاني فو سد اولا لمعت ىلعنوكيو هف رافتال ءاهلاو

 ْ َلِدَتْنَحو ة .هقصوهو نفعت اول لسلق وهو لت لعنوكي و هتف امان لش

 81 2. وى هو

 لصنعو تطنعو 005 0 را ثوكمق ةينانأ قفلتفنونلا امأو 1

 اولاق لعدة لعنوكي د دو مم اوهو ند اولا لبلةوهو لدن ىلع نوكي و ةفصوم-|!عئالو ْ

 8 ىو 9و و < 9 ل مى مود 1

أدنكو وأم اواقدعسل ف اعنف ىلع نوكنو 4 هفص امهو سنعو لسع ١
 ا ظ 1 2 وأدنسو ذ

 0 رادنكلاو ظ

 بوبسسنع سدأو
 ما نلا ىلا



00 ' 0 

 م
 9 ى -و م د و- ا

1 1 
 ا

 ا
1 

 يد ع

 هحلانا ىذا و هناحب ل مع لو.صقلا نم ىذماسمف عد ارهتةمل امام دق و هر دن ول ااذه أ

 لسلق وهو لف لعن وكت ١و امارس مسا 0 ددتفصوحن 00 لت |

 الوأق مردف ا: لاامأو # يداوم هيا ها معقل توكيو ةفصوهودبد كلا ديرع ءاولات ||

 ل 9 ها ريشا لةّنتو سدت ف ءامم ”الا فله فى عفرسملانوكيف ||

 و اولاكو سماد تل اواقو ماس ارا ل لى توكيد |

0 55 
 اولاق ل_ءاقودو تولعفت ىلع ثوكن 0 اولات ل_ءلقوهو ل :ىلءتوكن و ةفص ىو ||

 اًمصو ءاح«لعنالو تيبتلاو نيم" ا ءاممس الا قفل منوكيد ماوهو توه ا

1 

 و-- ف مسال الوعد عك .اهلاريسببى يال فسر وهدعو رسب فدخل رع ١

 وش وح عش 0 اقصو ءاحهلعئالو بوند لاو تومحلاو وضع |
 م

 ىلءنوكبو ةفص هود ناو كد ىلا ةررشلا و هيلع ءاوا للقوهوةلء شت ىلع 1

 ىلعنوكو م ءاوهو طموتلا اقوم دلل لعنوكب و ةفص ىهو هبلكتاولاقةلعْشت

 اولاه ل_.اقوشو 0 الا ىف لعمل ااولاق و مساوهو َر رس واخر وعدو |

 نوكمف ةسماخق د مس ار ساولاع لعق ىلعنوكسف ةهبار قدك .م.اوهو 8 ١

 اولافاغصوءاحدقو موال رة و ءا_مس "الا ىف توأعكىلعفرهلا |

 الو أه تقاسم نييدقو دب :انلا وقال نييدقو 5 ىو وقالَ |

 لعقتالو لعن مالك- لاىفل_ءنالو سوقا رتوهو تودع يفد ىضمامف سما || :

 ا ىف نآعف ىلع نوكيف ةساروطتو امساءابملعتالو ديدشلا ظلغلا ْلَدَلا دأدئكلاو || أ

 ْ ةفصلا او مسالا ىف نلعف ىل لعنوكت ءو اهءاءاحهلعئالو ندعو نفمصو نّسعر اولاق ممل ١

 ١ لاذ يارا ندلملاو ةئفَلْح وذ ُلحَرو ةنضرعلاوخمسالاف لساقوهو ||

 !| نم م شالو اعقالو اعف م الكا ىف 3 ندرفا ةاولاد لءاةوهو ناعف ىلعنوك و ةلتفلخ ||

 ا ىلعنوكب و اةصوءاح ه-لعنالو رصْتَصَعو لاقت ةعو م أ !ىف لع ىلع فرحا نوكيف ||

 ا اكذاعل |ىهضعل 0 دعو دارا مالكل اق قير ةليعقت يع ةفصنوكي هّنكلو

ونت افصوءاح هلعنالو دوو 8
 نوكيو مساوعو 2 5 اولاه ل داردوإلا 

 ١

 (نغلملاو هلوق )
 لقئقعلاو ةغالمااوه

 لمرلانم للا
 هتتشك فضلا لقنةءو |

 لح رصءصعو همهم ىأ 5

 عضو ملوقيمهضعن و ْ ةغصةلكوافصونا- قل تيرم أم 0 ٍلفْسَو بارو رد ودع 0 الافرع | ا

 طعلاد, دشلا ددئؤفصلاو ْ

 مر توغرت هلوقو | بلل اواو مسا ةمد قتلا اولاقو مساوهو ىلتاولاف ل- ءلقوهو لعن لعدوكيو 3 | دولا وح 0 ُْ
 1 ق -- 0

< 

 توغرثس وق لاق ىدب ردلا

 ناك اذانولا كيس

 ىراادعت نينحاهل

 قاريتس ها



 مس سس سي ا يااا نس .ةششنااا

 و هم

 بور ض موف لوم لع فوذا نوكيف الَوأ قدشف ملاامأو * هرك طلوحلا اده. ل

 لتفملاو ىلحاو ا ”الاو تافصلاو ءاروش الاف لةفمىلعنوكرو امها ءاح هماعنالو

 ١ قةيصوربلاوت اسم“ ”الاقام_ميفل ءفم ىلع نوكيو عتمملاو دوم او 214 هه دأاو 1

 اة

 قوهو د- ماو سائاوحخماممأ الا لع فم ىلعتوكب و نعطمو د ,عدموةفصأاو

 م«الك ىفاذهرتكيالو ىدومو عاشو فدو لم ىلع نوكب و ا «اولاك ل اف هفصلا

 25 و 2 < و. دىءد

 لصون ل فم ىلعنوكيو ىطعمو لآ دمومركم مهل رق شا ا وراك كفوا قودو امها

 هو ده لو مو د5

 ةقرت لاو ةعز جوخ هام "الا قءاهلان لعشم ىلع نو ,و ةفص ل عنالو لصتمو قدمو و ْ

 امأف ماروكو لم را را موا ةقسالم ال ْ

 مالكلا ف ساو مالو لوح اولاتاك اورمسك ن 1 نس 0 ءامهامتاف ةريغمو نادم
2 

 ليش لوصف 000 لا اوسلو ل 0 ا اذهنم ”ئئالو لعمم

 تناك اذا 0 لا اولعح مم 7-5 دانك ؛رغومو لدم 0 هاش ْ

 لاعفإ لاشم للاعمجا اذه قاما 0 "ىف ا اولافاك نا اواعذالَوُأ

 كلذو هر را لا العو سمس ةلزاع هلع لو لعق الاثم لعلي .عفمو ]
 رم دوو

 اي انركف ا رع مصاول ليلقوهو 1 قال كوب مولوف ْ
2 

 مقلدوح 0 عف ىلعنوكيو ةفصوهو هّنس د الا عدس زم ساوقو فر نازلاك 7 ٠ْ

0 
520 

 صمالدل ولات ل لةوهو لماع ىلع نوكبو تاقظ ىهدءادردلا مدردو انأَدلاو ءاعقدلل مقدو 1

 تك ل 2

 وح ةفصلاو سومو بلو .؟ وحن مسالافا هيف لعوق ىلع فرحا نوكيف ةينان قر لااا ْ

 ىو مح

 اًشيدقو. هركذنلولا اذه نمئمالو لعومالو ل وقم لكلا ىف سلو بروهو لموح أ

 ةفصوهولاوك الات ل .لقوهو لوم ىلع نوكبو هتان لممع ل أ

 لعتوكيو قود صوحخ ةفصلاو فورَسو دودو لوف ىلع مسالا نوكي كلانا نا ْ

 مل 1

 وكم 00 وك 0 ا و ا رح والود تو مالا لو ْ

 ءاحدقو قوُشلاو وأ عو لوعة صلافلوعف ىلع وكل ,و اف_صوءاح هلعنالو طلعو عورخ ْ

 لوعف مالكا ف لعنالو ناتفدسول 0 دوطعوح لوم ىلع نوكيو دو علا اما ٍْ

 نوكي نأ مالكلا في اقوهو لوم نوكب , كلورك ذنلوهقأا اذه نم أ شالو لوعفالو ا

 هملان اهفاحاتس دقو موفر سوق سلاو اوهو الات عملة اولا هيلعرممكيوأ اردصم ل



 انارطلا

 -22- | سصسوؤووص | صمو

 مسالافامسهيف لود ىلع نوكمو قو سلخ ةفسدلاو افلون لوا |

6 

 هلانيل يشم 00

 اذاف ا ذلاهحواذكهف ٌفيعضتلا مزلاوءضوم نم داب نا تناك اذاف اهلثمالا ا

 يّمالاو نلقلاوبن ّك ةلاوحت مسالافام يف لعف ىلع نوكب 5 اًمكاو لم ملا 9 وففيصلاوا

 نمأأ_كالو لعفالو لَ 0 000 اةصوءاج هملعنالو زاحو ىتاجو صج

 2 لس ىع مك دا

ْ 0 

 | مسالا لاعف ىلعنوكب دو اف صوءاجهملعت الود سمو دا دد رقوحن كلذو مسالا ىفلاعف ىلع

 و 8 ركووو وددى»و

 مسالا امم ىلعنوكيو نسمي

 د55 و ى- هو هموو -صودو -وو 1 ١

 ا لاخدودد_هق ةفصلاو بنعو 1 ددنعو 5 ا
 ا 1 1

 م

 ْ ( ها ءاح هاعت الو ندود و ىلوطقو لو تعوخ ةفصاا ىف لوف لعن وكو هتان ٍ

 : نافل نار سال ا ١ دلال

 ا ا هر سافل وسن 000 ٍ

 وسن نينوكيت ا رد قرافتالءاهلاّن أك هقرافتالاهلاو ليلقودو مساوهو |

 1 ةفصامهو سو دوو ح وبساولات لوف ىلع نوكي ,و 0 ويس ة فسعلاو بوكو دوق |

 ا | م اذ_هنمئنالو 0 "كيرلا هنانل مشع ىضمامفةعناراهةاكا دقو وأ

 لول وحن ةفصلاو بون وو لود هلاو دور رخ ومما يعول و هركذنإ

 | ةفصلاو ةلوكمبلاو صوصلبلاو 4 مسالاتا هيف لوف لعنوكيو بولو درك[ ْ:ئ

 ٌْ نوكيفةماخ قلتو هرك ذنلوكلا اذه نمئث ولو مالكلا ف ساو ”لوكخاوحن :
 | يدر و , واواهموزاكو اولا ذهل ةمزالئاهلاو مساوهو وقالت : 2 لعفرللا|

 ٠ اهعمنوكبالاهعضومنمةدانزلاْتأ عا © دئاو ْرلا ف ورح عضومريغنم هدابزلا باد اذهب |

 فلو ربل اواو مس الاف هفصلاو مالا ىلع فوحلا ناك نيدلا عضوم نمسا

 وحن م ءالاق لّمف ىلع نوكي دو ا ,برعلا صعب و نيهلاو ةمالاو ب لاوحن ةفصلاو 1

 تفعوضاماي دقو حس اولاق للة وهو لءفءاجدقو لءةمالكلا فس دلو يذل كاد

 ١ نوكيفرحلا تافماللاعضوم نم َتدزاذاف تاتو تقي انم لوس نما ةآ

 | للعف مالكلا ف سدلو فيعضتلاة.هارك لسغلا اذه ىفءابش لاذع لقاها ةفصوقلا

1١-6 

 ( ىلا“ هيوبس - ج9 )

 رخ ا ىلا باسلا اذ هنم

 يب اند_ةفدالا



 اضل
 اه ص هن -- 1 _- 98د 5 .: ك ُه

 ىوهلاو مساوهوهب رشاولاف لهلقوهو لعف لعن وكب و لاعفالومرك ذنلوعلا ادهن مءىمالو /

 .-< تتاح 5 3 هم و 5 |

 ةفصلاو نحو تدجوح مسالا امهيذّل هذ ىلع نوكن و 2 0 ا

 ىلعنوك و هركذاوعلااذهن مآسشالو لعتمالك 0 بقهو فدي هو ند ْ

 2 م -

 جراغ نمو ل-خادز زم نان ىأ نايل انلا لاقيو نحو اد سال اسي

 وصلا اذهنم ءأيشالو لعفالو لف مالكلا ىف لعنالو علا لي دلو للا ةفصلاو نطقلاو ١

 قيدللاو ريهلاو رمطلاوحن ةفسصلاو ٌرلفلا و ريم اوحن ءاسمم "الاف لعفىلعنوكيو هركذن |
 وو

 ىضمابفماللا هيف تف عو ضامن دقو كلركد وغلا ذهن الو َلعتمالكلا ف سدلو ْ

 اولاف للقوهو لعن لعتوكو ماوعو ةنئتاولا 1 ءاقوهو لعف ىلع وك و هلا لتعم
 م ءاوشؤ سل راولاو ليلقوهو لف ىلع ءاح و مساوشؤ ُه ةحردإ هدى مر

 امي لْلعَت ىلع فره نوكمذ جاف ءوضاذا ماللاو نيعلا عضوم ل 0 ْ
 - مساء ص

 لعنوكيو ةه رار د كمكمدو ميسم دوخخ ةفصلاو رو د زوزو رب راحو م الاف ١

 هوسو

 0 عع مالكلا فسداو اقصوءاح هماعتال و علل حر رح رو مسالا لماع

 لما الا مقا مكماللاوُنعلا هيف ٌَتفعوضامانس دقو كِل هرك ذلوصناا اذه نم والو ْ

 ريغو ةديزم ةثالثل اتاسنمتافصل اوءاعسأالا قداح هنألعت الو 3ك ران لشن تالماحوت :

 انك ذامىوس ةدئنم

 1 ون َلَعَفَستك دقق ه.فددأت . زالامامأ يب لعفلان مةنالثلا تاشسدداب 0

 وء دو

 نت رك لف أى لءفرحلانوكر والو أقات: ::مهلاامأف نيبو سدقو هم ْ

 لاعذ الا لعق لام لع ىرعادنأ ةعيرأ ىلع علا ذهف نا <لاثملا اذهىلعو ٍْ

 - هو 5و 7-0 7 5و و 2

 لعفأف هضم لعفامأف جرو جرخأو جرو ج رح وحن كلذو دن لضرم عودي صاهلك ا

 1 4 2 2 وسوو د)-د5و ع - هو

 معرو حرخوجرخ وح كإذولعف. نمهتلزا_هفامهيف لعفتو لعفبامأو جرخأو حن كاذو 1

 ْ كر لالا نال امام-#متا اود ا و ل هو لعمي قةرمهلا تشك نآس ام ا ناك هنأ للعلا ْ

 همف فذ ادرطاف عضوملا اذه نمل عفت انفةزمهلااوفذح مْئكلو لاّلك ىفٌعافتو |

 هفذح ىلءاوعم<اوهوفذش م-همالك قاده رك و ا واكمل لفت ةزمهلان اإل ا

 06 ا كل || :٠
 سف: نمىدلا كاد فذح ثودح فد_< نأرد> أ اذهناكو ىرثو لك ف ذح ىلءاوعمشح | اك ْ

 دقو يهذاذااضوع هنو لةثتسي هنأو هدايزلا هسف عمتجاف ةدايز هل ةداءز الفرحطا | لالا ا ل وم لعل 1 كا ْ



 01 م91(

5 04 
 "3 و 11

 (زحر) (ىشئاسجل ا ماطجتوهو) زجارلا لاف وعابشلارطضا تدحرعشلا ىف ءاج 3
 هو 26 27

 5 نيقئوي كك ايلاصو 5

 ان بدروم ءايسك٠ نم مال تارا #2 8 *الا لآ تلاقو تت أّن م هاعاو 1 و
0 

 الوعفمناكن او ميمفا الا عضومنأألا لءافلاوهناك اذا لف لاثم لع نوكمف مسالاامأو | .

 الو ةثالثلا تانبنم هسفةدانزالا لالا نوكالهّناف بورْشَملاَمماَمأَف لَحشن لاثم لعوهف

 نوكيف ةسنان'فاالا قلتو لحق الالعفلا نمئشىف ةلوصوموغتدئاززمهلا هت[

 ناذكو ناي لامم ىلعءاجلْنبتلقاذاف لَ ف لعام ىلعو لمآ تلقاذا لاف ىل فرحا ||
 و

 9 1 3 و ع ا 0 4 0 2< 1 7

 لعفن روك وفدحم او لعفأى رد ىرحاف لتاشب ولئاع لتاق كلوق كلو لعفأو لعمنو لعفت 0

 لوعفلاو لعافلافهتممشمالانوكوّلَعَف فن :0 أش لعشبدي 0 علام ىلع ا
 همة ع

 قلتش اما الاكرم هكر كودو كاكا هنوكسو هنذعك هندعن ال حول لف أن م مسالا ةزغ ١

 نم مساس دلنألعاو 95 كوع نانو لعافلا لت ا وق كل اوقكلدو دا لا مودل َ

 هوو عدت ىفامما اجا لعقُم نم ناك امآلا ةفصالا انبأت وكب دْئاو زلاهتقلىتأ لاعفألا 0

 وكيف اهعضومنمّةدانزلاَنيعلا قلتو َلعاف ألا لاعف “الاف ةبناثفلاالا لت سلو |
 فلل عاف نم فشلا نأ الا مارح لان اره ورم ىلا هوجولا عيج ف ىركف لعق ىلع فرحا 0

 كلذكو ترحم تاقلعشب تاقاذاو برص بحل اوقكلذو نيعلا عضوم ىفاذهنم فاثلاو !
 وعد وسوم و2-8

١ 

 ىلع لعفّلك قلما لدن ل اك لحم لام ىلءّنهأك يع ولعفأو لعفتو لعفت 1

 ىذلا ىعملان "ال م لعفلك .فكلذماعتسا كف ءايلا ةهشف نعي لَمفي لاثم | ١

 ىنتام لعمل فاد دن اوْرلاَنأ الاةثالثلا ف ىذا اوه ل عمت ىذلا ىدمل اود الثلاف وهل ف ١

 اهتدعك اهتتعّن الجودو اههفةذاءزالى لا سبر الات ان نمل عفت هنالثلامذهوأ|

 0 بنر ؤمءاسك نممالغ هدا دب : ةيليخالا ىلإ تامل! قدشنأو د

 تالا فدشتاا؟ لصالا ىلءهتحرخأف بئر الان ملءفّوموهو بت رؤمهلوقودهاشلا

 2 نفئؤي اكلك تاملاصو د

 هنف فالتخالا نييدتو هريسسفت,تدملا مق: دقوا ميفنأ وردقلاتمفث نمناءفؤم وهونيفئؤيلاقف | 1

 ناجعزمريغو ةهنالثدلا تان. ىفالوآ زمهلا ىلعددا ا |هماغل هقاقتشا ف هرج ناو لهفأ#ب قشسسدنعداراو : ْ 1 ا

 دارك قرا قام دضعاملهب ودم سلوق عصا أوتحم لا اذهب حب وهيل اهتزمهناوللعفاهتزو ْ

 ىفامن ىمةلزتع ترو بنار الا ارا وأن ملعاذاق امن مءاسكب رعلالوقإو لاثلا اذ_هلثمقةزمهلا

 ةرك عمم تاركلاوةدث از بنرؤم:زمهف هبقهزمهالو
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 دارخرلا

 ىلعمسالابت جو هناوحأو لك شت قذناوزلاَت مح كل ذلذاهّلْثم ةكردلاو نوكسلا فات الو |

 نوكمفالؤ ل عانءاتلا تو مضل ىف.هتقللأ كت ا ذا وامل رد نم مسالا لائم

 ىلع نمل هذ نوكي وءايلا مضت لالا لام كلذ ىلع هنم ل عشب نوكي و لعافتس لعافت ىلع

 لعام ىلعو لعاضلا لعام سف مسالا أَ لفوخُتو لفاعَس لفاغت كل وق كلذو لع 0 ا

 لئقوتلا ركل لادا وزلا هت ىلا لاعف تالا عمال اوعفملاو لعافلا نين سدلو .لوعفلل

 ىرخ ٌلتاقمو لئاقمتاقانلف ةموعضمالوأهمصحال مملاوألااهتممسا سداو ةحقفلاو فرسوخآ
 نيعلا َتحتفو مبملات ممن الالات و لانس لام ىلعءا كلذك ل تاعي لئاقي اشم ىلع ١
 لعد و لعشم ىلعتديزكا لاعف الا نم ءاعس الاقاه لقا سابتلااوذانعمل مه"ال لاعب ف

 اا د نال ارك عافت هفتع :ريصام عجب ىف ىر كفل الو أءانلا ىو

 ةدئازتلانلاوالو أى دلت سلو ىنطت نأ لبقاقفتاا5 ءاتلا قا ىفاقفتافنمعلا عضوم نما ذه

 لاثم ىلع« ىتامهتالاذهىفاهتاواو لسعد ئاو ز حضن لو ماك وحن لععَتو ل عافت ىفألا
 ن الٌتلعَملا ىر_2ترحو جد لاثم نم حرشو نوكسلاو ةكرلاوةذعلا ىف جرحت 9 د ءءد

 و ومصد . و 4 4

 تلعفن١ىفنوملاتلخدام اهفءاتا|تلخسدو ىنءملاك ا ذاهاذعم ١
 و - 9 2. 5 0 نع 8 - > 1 9

 فا اهمزلتف ذك اسالو أ قمت ف نونلا امأ يب هديرملالاعف الان مهل اوأنكستام باء اذهب

 ل لكم لعدم ٌلعْفن توك وُلعَمْس لعَفت اىلعف وردا نوكسفءادتنالا ىف لصولا ١

 اذهٌتاجأدفو همومصم مملان ألا لَسقتم ىلع ةلوعفمو ل عقم ىلع هنملءافلانوكن وٌلءفنأ أ

 الون ودل قدتالو لفي واهيف لع. لاثم ىلعءىحت ةديزملا لاعف الا نم امس“ الا فىلوق ف
 5 1 - : 2 0 0 مى ب ةمدسه لع 0

 ىلع نوكتوءادّسالا ق لصولا فلأ همزلتف فردا لو أ نكسد و ةمدان ءاملا مو لعفت اىقالا م

 ةينانءاتلا ىدلتالو لدفن همف تفرصام عج ىفلعَمنَي لعل لامم ىلعت وكستو لعتشي لعَتفا ١

 نيل نكست م اهدعنءانلاو الون يسلا قمت  َلَعَسفا ألا فردا سفن نماهلبقىذأاو |

 ىلعهنم لفي نوكتو لعد لعْفَت ا ىلع فرحا توكب وءاددبالا ف لصولا فلأ اهمزلَتف
 و كا امو س منسم ا ًّ 5 3 وء.وه- 5 م1

 همد9 واهل اوأ همدذ عب لعق واهنملعفم سد سدله دن ركنا ل اوال اهذه 6 .و لعفمس |

 اذه نمءاحامو ُلَعَمَس و لعافت ىلعناك امل هيصة و فرحرخ 1 لبق ىذلا فرحا ةرسسك الا

 و مهم در 5 هموم 2 ءدومو ا وصوو وءد و 0 . 0 ل

 نوكيو حركس وح ردسو جرخسا كلوقكاذو عمو عمس كلوقوةديزملاريغفكلذ ١

 لعف

 سى و ووو 20 20 2 و 3 و دس . ١

 | لعفبام لعفب ىف ارث لعفب فاحو فم ناك ال هناف لقوم وهيا امو رحدت وه لاثملا ١

 ةسرخ نتف هويت دعم :ةييتس مكوجي



 (مسوس سو

 ىف لق لام ىلع لصولا فلأأ اهتم ىتلا لاعف“ ال اهذه عيج نمل لع ا لع هنعمل

 نا كانا الو لدتا فالالوأ تيل قدتألو مويس تلال اتاتورك ل

3 
10 

1 
 تحس : نيس سعا تسع

 وأن كسيو اهعضوم نم ةدايزلاماللا قلوة نا” ف لالا قلتو اذه ألا ةدئازاملبقو
 9و ه-ه-و

 ٌتلعْفَتسا لام لع ردع ذتالاَعفا ىلع ف رمل نوكيو ءادتبالا فلصولا فل اهمزاَتف ف ردسا

 ىلعفهمامامأف نيماللا لوأ نكسنف كر ردي ماغدالات ألام ملا هبف تفسام عبجبف

 كلذو ٌلعوُ فكل ذ لعفأك اهلبق ىتلا ةمضالاو او فلا 0-1 اذاو لكما

 لادم نءناكسالاوريغي دقدنأالا لعلام ىلعوهفناكملا اذهىفَد 0 3 اوتناش 1 |وق

 فأر لاثمو 3 2 !اهكردأذا دعم أوت فءاضملا نمل مخنناك جركسأ

 ماللا عضوم نمد رلائلتو كالاعفاىفالاةتلاامل الاو مالا فاضت ا الا

 ىرحم ىركف تالَعْفا فرحا نوكي و ءادتءالا فلصو ا أهرام ف اراك
 او 5 ءس5

 اهنهلاثمنانالاو فاش ءلرذماك كردي ماعدالات أالا كما هسبف تفرصصام عج ىفتاعتفا

 تَرَراكاذو عضوملااذهىفألا ل ارمتم فرح اهلبقومالل فعاضت الو ارياف

 رهغ نمةدامزلا نأ كفل دقو ماللا ىف مزلتاك فعضتلا مزلّتف نيسعلا عطوم نمةدانزلا قلتو

 عءصود نم ابر 5 هوا دهف فدو امعمىأا< الا تاوكتنالدماورلا بزل اهعضوم٠ ا ا م صامعم ءمالا :الدث اوزلا ف صوم

 فل «مزلتف فوحلوأ نكست وواو نيشعلا نين صفت ودئاوْرلا فو رحنيب واهتدب لصقمل ,ِ 2 - تا / و
 هوه ه2 0 3 ةسدسع ه -ّ 5 هموء<8 2 1

 هيف تفرصام عسج ف تاعفتسالاثم ىلع ىر و تلعوعفا ىلع فرحخلانوكيولصؤلا | ٠
 و هد عد

 تدودعاكلوق كاذو واوالا ٌلصغلانوكيالو عضوملا اذهىف آلا نيني .علا نيب ل فءالو ٌتلعْفَسا

 ةسو رم 7و

 لا ىلا وأ اون دوَدعمو

 ىف ٌتاَهفَم سا لائم ل ءىرحتو ثطداعأو طولعاو# ُتأوَعفا ىلع فر |توكمف ءادتالاف

 اًقفاهلالاشتسا فّدحمم اهلاةزمهلا نامماولد. أف تَحرمَو تقرع امأو همف ٌتفرصام عج | كَ 5 2 و 0 1 01 5 هدم 6ع 6 ا 3
 04 5 2 1 كل و 2
 ىقبشامى رج ىوج أو براض قفل الاموزأمزاو ىثقفدحم ةرمسهلا نم فخ أ ف وحءاح 7

 1 هدم هج

 نماضوعاهولعج ا مانتقَرْمأ ١ اولاف ني ذلاامأو لص "الا قهيلعنوكتنأ لقانا ال

 َّن “ال ضوعلاءاهلا اواعحو اضوع ناعفل أو قب اءاناول حك اهانامهمئاكساونيعلا مهفذح ا 1

 لا ع انف لل اللا شرحا اح عطب عاطسأمهاوقاذهريطتو دازتءأهلا 0

 اهتلزنع ءاهلا اولعحو للعلا ىفدازت ىتلا دئاوزلا ف ورح نماهم"ال ضوعلا ق ثدد زلعملاق دازت



 م

 امهوكوةعو ةمرامهلو ةىفلمفلا دلتا منال

 كرك سا الاداب 21ج و زلاهتةل ام باراذ_ه هب

 ]| ةدانزلا 1 لت اعفرح كا ذو 6 فرحلا سفن ن موشام زغب ةدان زلاتراصو «+سفةدان زالام

 ةعل هراال !تانينمردصملاكردصملا نأ كلذ ىلع لملدلا راع دل ةرحصاهو رحأ و ماللا ص وم نم

 2 20 هع دا د29 255 مدر سلس ةةهسوم

 هعموص تعم هروصو ”هلقو- تاق ود ا فاد لجو 70 و9 هيل تدداحل و

 رود<-و< هو م 7:85 تت مورس 7 5 سوس

 تأورهو ترو ه- وك تاوعف كلذ لدمو ههمش لى تعيهوور طم تر طب وت 166 كلذ لثمو

 3 هدو هد موءوء س ودوم 5ةردودل سس ه- 5

 تلنعن كلذ ل مو ًةاساقه نسلق و ةأمعد هةدمعح -وةاقاس هنمقلس وت هال هق كاذ لذم 9 2 و 7

 ق ءاتلااهقت دقو و سد ةلزع 1 1 اهذهفةسَلَقَت نلَقو شلاق مالكلا اىف وهو

 0717:3137 طف قانا هت آل 132-21031233 715372-23-32 2
 د سو مد 51 مودع , 93 م5 سس

 دق همم دش ىدضت دن عح و ىسلممف ه-:ةسلكلإ اوقكلد 90ج د نا اهلث اوأ ا ٠

 نتن تت لذو جرحت نمر دصملاك اهتمردصملاول ازئاولاقاك لوهرتو لوهستاولاقو ا

 دقو عردمو نكس .ءاولات لءاقوهو َلعُمَع ءاح دو اعدت رس تلق ا كوهرتو ْ

 نكسدو 77 أ ان هتدانز تناك امو ماللا عضوم نم هنداب ]تناك امادهنم هلا“ ثوبا 5 ْ

 5 و دءومد

 000 للنار تاتسنا لع فرحا نوكيو ءادتءالا ىف لصولا فا أ هءزا فعلوا ْ

 8 ةسدمو سءد م 5

 تثلتعفا و 0 ١ وس سدعق او لان عفاف لءفتسا هسق تفرصام عيجبىف تنعم لاشم 1

 و وددمو

 موال !هيف فلو 3 هددر الا تانية كف ىنوحاو تم ةئلساوكن :

 امنالا هاش الاءذهىفُنوألاهذهدرلو مطنرحاو مرح اوك كلذو ةعدر ل دف دازتام :

 |0000 الل ادت اوس اهلا تاكو مالا عضوم نم هيف ةدابزلا تناك ْ
 مسد ت2

 مهنرحا تفلاقن نادم ازَتااوو ةمقملا اه ىقلأ اذاو هوو مرا ف عقتاك فركلاس فنا

 ةددزضرعسغوأ ةديزمةعدر ,الا تاس الملا تان نم رااح كلذلا مهن قر رهف ْ

 نمسدلف لم ” عرايا كدر كرو كدي نع الملا تاع 0 لاعق الا هلم انييدقف ا

 نوكيالامو تاغصلاوءام#“ الاقو اهبفنوكام نيب وٌتِلّتمَو ندر داصم تنسو برعلام الك :

 لاعف"الا فضا نونلاو ءانلاو ءايلاو ةرمهلل تأ لعاو 5 هيحاص نودامهئمدحاو ّلك ىفآلا :

 هضم لعفلانأ َتينعاذادي زموغو ديم لشن لك قلع أوأ نحل نهود ئاوزلا رثاسا تدل :

 0 1 ينملا اور 00 00 ا اح 1ْ

1 

 ذأ 1756



 دا لاا

 الو لالمثوتدتأس فلا الاو عضوملا ا 0 3 لافلوأ بو خلوق لوقت 1
2 

 0 ارا الواولاو ةعبار قل ما قركن اوسع لت لرسم ادوارد ءالاو ل

 هفرعافهتد ءار.:ًأامفلوصفلا ف نيش هاف ل نطفتف ةكرشلا قٌثهنعىذلا اذهف اديأالوأ

 ْكِْذَّتدّسناذاو عضوملا كلذ ن مهجور هفرعاف هن كرست لامو فورماددعن عضوملااذهىف

 كَتْسنلوِدفلا ف
 اهةالامو ةدد صرب غتاغصلا و ءامس الاف ةعب 00 نم برعلا تنبأ لق باياذه 1

 نو لف لاثم ىل  نوكيةعنر“ الا تان نم ف راف ب لعفلا فاهم ةن ةثالثلا تاني نم
 0 ا ا

 امو 00 اولدْدَحو رين عور فو ءاموم ”الاق تافصل اوءامع ”الاىف

 ى5 ءوس طه م ءوا 2 وو < 1 ى -ه-
 اذهو لو فلو رو اور لو الثلا تان نم هءاوقلسأ

 تاقوح تلق ثم> أ ىرن الأ ل_داذنوفةعبرأ الا هلزمع نك العفن تريصول لت *الوصلا 26 و 5ةموص

 اوك امس ”الاثامهف لهُ ىلعنوكيو ة-علر ' الاىرش نم ا

 وه , اانسدلا تاذب نيمششيلامو رددكلاو عشصلاو عبر اوف ةفصلاو جرب او نئربلاو : ١

 ووو 55 و

 نوكو ةعبر الا تان ةلزخع ناك ةدان هر نمهسيذامىلءالعف هتلعج 0 2ك ددعقو لاح

 مِقأدلا و صفنع ةفسصلاو درفحلا وري ا حد ,زلا وحن ءاعم الافاق لام 0

 علمشو عر رع ذهةقصلاو مزدو مو خ ءامم الأف امية للعف ىلعنوكيو لغز و لموخو

 لف لاثم ىلعنوكي ,و هلبقاسعف ةلعلاكه بقلعلاو ريف عااوحن ةثال ذلاتانبنمه_ةقطامو

 سما لو رطبسلاو رب رولا ةغصلاو ةلمدها اول ءةصلاو لهطقااوخ ءامس "الا ظ

 الو لاَقالو لعق اشم نع ةسنرتالا تان نممزلكلا ف سن تداول ا

 0 ل للاعلام نم انوذ_عن وكي نأألا لاعمال او هرك د: لوهتلا انهى
 كاذ ىلع لمادلاو طن الع نمل الا عاجلا منا ذو تاك رم عدرأ هيةىلاوت مالكماا ٍ 1

 داود طك الاكخو طلو طلاش لوقت هيفز و لالالا لاش اذ اذهنمّئدس 1 3 0

 1: املك تام هانا الا زك مق نع :,عنواوفد_تاعاو را مدودو 0 1
-97 َِ 

 : كمل اوفذ ف لد اولاقو اه ماك زامهانأكو ناصُقنرَع ءةماوفد اعطت هلا اولاتو

 طالع فا اوفذح اك لدانحلا 7

0 2 َّ 
 دئاوزلا نم ساهم: الهنأ لعا 0 نادل ةسرألا الإ 0 ةاوزلا هلم ام. باناذه 5 9

 ا ترم

 1 1 وا ل1 277177: زج نت ا 777171٠-347 1 "ت77 12777 177ج جا 772475 م "د57 ا تبا اب.

 هه

 12011 وجب“

1 

 ْش



 معدل
 ةعير'الا تاس نس الَوأ يملا اهقحلا 7 تاعفأ ةلزتع اهماف نها عفن م ءامم الاآلاالَوأ

 (ةعبر هلا تاشي قلنا لجر رف سوحخ ةسجللاب قلتو مف الا عنان 0

 "16 للام لعامة الا تاس ن 0 كاذكف لقوحو ف ةنالثلا تان

 فلاخال_ءف تاع ناانم ءاحامألاة عار * الانامل رفع لام ىلع ةثالثلا تانب نم ىذلك

 ها تا ص تاعاف تاقول كك الرو لع اقوه ةعد ر الات انس للا

 لحرس ىلعاهتمءاجئن لك ةةعيرألا تاما لوك لعفو قزاطوخن لءافذ ةعبرأ الإ

 نك هلا نوكنالناك تاوّىفت الالف نوكن سا هسرك 00 ال هةسهلا تان كر

 ائاف حادرمس فلو رفاذع فا اهةهتن أ ًالاريقكقلا بان ىف ٌتاّدماك ل_.ةهّدكلو ة هللا تان
 2< 0 ا 1 0 1 1

 اال تان نم ىفنالاكف فل الاةلزتءامهو ةمخل ادعت واولاوةريشكما ادعت ءامااكهذه

 واولا دلل د قءابفا"الاك يتلا ايلاف ةسهلا تاندب ةعدر "الا ثان نهج الكلذك ةعدر الا

 ا

 000007 نال وواح يتانياقاءةكرونانك انامت كل واوو عنب ٠ ءاكروماذواو

 ركوبسو حمام“ الاف ةغصلاو مسالا ىف لآوعق لام ىلعمسسالا نوكم 2 ةلا ىلا زوكو

2 

 ةثالقلا تان نماهريظنو طب ورعلاو نزوسعلاو طمورسسلاو خ ةفصلاو رب وْدصو سكو دقو

2 

 لائم ىلعة-هنرأ الا تاني ىف ل_ءنالو ركمح ىلعاهودازاك ندح ىلعو اولا اودازممنأ 7 نوءح

 وز 9 ص

 اولاق لءلقوهو نالوعق لام ىلع نوكدو هرك دن لودضلا اذه. نمبشالو لاوةقالو لاو

0 

 نوكيف ةعبارؤملنو م.اوهو ىركو مح اولاق ىلاوعفلاثم لعن وكت 5 ماعدا وع

 نوكيو ةفصوهو ز وهاب و ةفصوهو رو.هتك اولاق مالكلا ىف لءاقوهو لول ولام ىلع فرحا

 هول 5ط | سد» 1 8 < 9س

 اريطتامهل لعنالو ة فص ْىن هول وده و ليو دنقاولا# للقوهو ءا_س الالي . واعف لام ىلع

 و وو رك ووو ىو موووت

 رو.نرو روفدعودوةدع ا مادو لت لعدرك 01 0 ”الاسملا تان نم

 01 10و هى
 0 هولوأ م ةئالثلا تانبن ماهريطتو توُضرَوو تو رسو طو<تدفصلاو

- 3-0 

 سول رك رسالة لانس ىلع نوكيو ةسولات أشد ع نم ىملاشم ىلع س 5 هلال هس

 و ءَوءَد- 1 ود

 لواعف لاثم ىلع نوكيو هن الملا 00 ةوكلسو سوكر ,ةوف ةفدلاونولقو نو-رزو

 ف سواطلفو سوطل ءو ةفصلاو نود ندر و سود درفو < مسالا را
39 

 ظ لحد رو قالو لافلام لة الا تاسع هد طوبدعو ف ةثالثلاب سيرك

 ١ ود و كاذو ءامس "الا ىو عةلاثم ىلع ف د نركي يسال و هساللا تاب نم

 وهو



 ه1 نسوريي شش ط7
 :وقرداو مزلتاكواولاهذهل ةمزال ءاهلاوءوسنَلق ةثالثلاتانبنمدرعطتو مالكلا فل لقوهو ||
 رى )هو و هموم و سو ءه< 1

 لوهطتعو د وطستع ة فدا اووف اورو ءءامس الاغا م يف لوبن لاثم لع نوكيو

 و ة)3سه<-

 ما راو نوبكشعوح م الا ف توالقلاثم 0 ,و سومطمعو

 مساودو نوم :هاولاك لءاقوهو ل واعف لاثم ىلعن اوكنو نوكلم ف ةثالثلا تانبف ع ] ظ

 نكملو هرك زيلزدلا اذه رمادا كورال ع ر التاني ةفصوهو وهدم ا

 لس فلاثم ىلع فراس نوكبف ةئلان" قءلتقءاملاامأو + مس وشو توما مس ءاوهو لوم ١

 تف ةفصالا ءاسهملعنالولكَملاولبْقملاو عدمسو<ك ةفصلاف 1

 دقو لح 0 0 ىلع اذ هو لمت ىلع ءام ءانلا اولخدأ6 ددفخ ىلع ءام ءاملا اوان اك ددقللا

 اذك /افللاو ه4رت
 (ليضحلاو هفوقوز 000 ا ناّليهيلاثم لع توكيد قتال" ةسهاتانب دموي ن متع ف ََ

 لو ءاملاد ءبءاتلاب ل ةيغملا هرك ذن كلان امال و لاسعف ىلع أيش ةعب 0 "الا تاني ىف لعنالو ةفص هلعنالو ا اراسعو
 ررذ ةغللاباحص أ امهرك ذد رب دّدكو ليطرب و له .دئقوُ مالا ةفديإاو مسالا ىلا عا فرار ةعبارودلتدقو 1

 هعدعمةيتك ها 0 و مههص 0 زو 4 ا |تاس د نم هن ةلسام و مهدهو نا 7 و ريطتش دوف ةفصااو و ا

 ما

 ءيئدقملل لو ةفصوعهو قر اولاف م الكسلا ىف ليلقؤش ولكلاثمىلع نوكب و ع
 ىضماسمك ةينان اهقاكنيدقو» ذدلو هنلااذه نمأ شالو ليل الكلا ىفعنالو ةثالثلا نم

 ءاعم الاف ىتاامملا ىوسل وأ ةعبر "الاتائث تعا دئاوز زل |ءده نماس خالو هئانن ليش

 اموةسنْفصُموةَفلْسو ف كاذو يعملان ىلع فرحلانوكيف ةسان لل َنولاعفأنم أ
 0 7 ةمزالءاهلاوافصو ءاحهلعنالو هدو ةَسسكبلاةنالثلا تاني ماهل ْ 9-5 تت 5

 8 نس معو ف ةغصلاو ىننموحن مسالاف ةفصلاو مسالا قوبل .اعتق لامم ىلع دوكت و ا

 ملعنالو ”متاوهو لبان الا ليلقو هو للام لاشم ىف عنوكب و ىضمامفةسماغاهقاحل
 افّمضم لدالُعَف لام لع نوكيو هركذنؤوحتلا اذهنمأرستالو يأ فال ل0 أ
 0 لوقو احمل ثمو ودع ضر وُلِلَسفَع و ةفصوهو لل امرعاولاك | ظ

 ةفصلاو مسالا ىلا ةلانم ىلعف ردا توكمف ةملان'ق لشق فل 'الاامأو امساءاج هل عنالو أ
 رساودوحن ةثالثلان مهسقمامورفاذعلاو صفار هلا ةفصلاو ٌدئاتمو بداحخاو لئارب مسالاف أ
 دقو مساوهو ىداخت الاف ل ءلقوع و كللاعف لام ىلع نوكيو لب انكوحك ةثلان اهقانيدقو ||
 2 رامحو بنا رقو ءامهيفلملاعقو لا اعلام ىلعتوك و ؟داختارا قفل اقوهو مهسعبدَم ا | ظ
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 فيسك: .نايسم : ليج دياب لا اما و

 صحم

 2 ٠

0 

 يس

 ىفلال_عفلانثمىلعف ران كمف تدنأتلاريغلةعبار ىت و قي ارغو ليدانقوددانقو

 حباملهو فام شو حادرمس يح 1م اصلاو فاعُدشو راطقو قالج و مسالا ةفصلاو مسالا

 ناني 5 0 رالات اس ا ءاش الا لال لام ىلع مالكا ف لنالو

 ةثالثلا تان فعاضم ف مل هّنأ 5 دئاو زهفورح ف سلو نيلو “ال ةلزنعه_تمنارخ الا

 ! .ماضرلاو راجْرَماو تام اولا اوحن ءالاقذهصلاو محال درك د تاي دبر وح

 ! ةثالثلا تانب نمد. دان ف اتم او لاماسلاو نا اوثاط اوك ةفصلا و هادقدلا و

 لّو'الاروسكم هاب فءاضملا لعذالز خاوأ جول وبابلج م راطْتق ىلأنكل و

 مساوهو ءا-انرت اولاف للقوهو ةالال_هَقىلعنوكي و لاملفلاو لارا ورد صل ىلا

 ةثالثلاتاش ع نم+بقلأامو ةفص ءاح هل عنال وانرفو ساطرشوحن لالس شت لانم لعن كبد و
 مود يي

 ْ دلو كري ليسو أ ىق-هقلاثم لعن ران وكيف ثدنأتلاهغلة_سماخو ءلتو اطر

 لال هذ لاثم ىلعنوكو هر دي ةئزإتل كاي نمي و ظأ امو افصوالاءاح «لعنالو

 ْ ةئالثلا تاني نمهةحلامو ةف_صوهو راشعملاو ةفصوهو راش اوك مالكلا ف ل_ءاقوهو

 ةكسلاو راسو رابنملا مسالا ةفسصلاو مسالا فلل هذ لاثم ىلع توكي و داديرسفلا

 و الا نا هقت دال تاني فل الا هسقدب زاموراف:- لاو قارقشلاو حامر طلا

 اوم ان كاذك حامر طف فيعضتلاَنأ5 فور ارخ اوفا "الالة فسعضتلا نأ 0

 فأل قد مولْكن ال دادن درفلا او ذأ افهم ناكو ة ةثالشلاء_صأ تاك دلت رطباذه

 لاممىلعنوكنو دلت ددنرفو يلح تاق م ةتالئلا نم امهلس آناكوابحجاو اههلاممناك

 اللمة لاثم ىلعنوك,و اننصو هام هلعنالو الم مرو هان رقع 2 7 رون ءامس' الا ىف ءالاعف

 ءاطماحو ءاسمرط اولا لاقودؤ« اللعف لاثم ىلعنوكي ق مساوهوُءاَضفَرفلا اولا لملقوعو

 ًاضالو لالسصتالولاخقالو ءالاعف لاثممل_ن او ءاب رح ةثالثلانمهقحلاموناتفطامدو

 ليد لع رك و وم و أب 1 اولاق ال[ فلاثم ىلع ءاح د ةهنكل او هرك ذنلوحتلا اذه نم

 نامُسحّألاو نامدرلاودغ ةفصلاو ناصُمرعو نامدرفو نابر د عون ةغصااو مسالا فنا

 ناجردحو مسا اوهو نامدُنحلا | اولاك مالكلا ىف ليلقو هو ناللذ لام ىلع نوكي 7 ناقرفر و
0 

 نا ار ةعرمسالاو عر راع تارا لح نامل: ىلع نوكيو ةفصوهو

 3 || ىرقرقو ىعح وحن كاذو ءامسأ الا 0 1
| 

 ىرقهملاو ٠



 مسوم

 ىلعدوكيو ءوُكوَكَرْبَشتةثالثلاتانبنمهسقطلمو .ةقصءابهلعنالو ٌقرموعرمْمتلاو ||
 اولاف للقوهو اعف لاشم ىلع توكيإ دو مسا اوهو ىدتهلا اولام ل لقوشو قلع للعا 3

 وهف ىل طم ااومسس اوهو ىرطيسلا اولا ليقوم عفان ىلءنوكيو ماوهو ىذا ولا

 اولافت ليلقوهو ىلعف لام ىلع وكتب و مساوعو قفل اولاد ل لقو هو لع لغنوك و مسا

 امف ةاسنرت وح ثدن أاتللةسداسفلا "الا هتف امان دقو ةفضوفهو قذدلاو مساوشو قفصلا

 ثدأتلا فل ”الاو ءاللعقالوءالع مالكا ىف )-هنالو ءاسانرب , وح ةعناسو هئاش لمثمب ىضم :

 ىنَتق نونلاامأو 'ةسماخفاكالا هئقط ايف رك ذن لولا اذهنماسشوأثيناتلامسغنوأ ||
 وه2و7 ى2-دو

 رشمَمقو لأتنكا هه حلاو ل-ءاقوهوةف_هلاو مسالا ىف لهم لاثم ىلع فرط نوكيق سينام“

 نوكيف ةئلانىدلتو مساوهو لدنك اوال ملقوهو لن اثم ىلع نوكيو بْن مالاو

 اما لفتح ف ءاجدقو ِسَعنلَفو سعْسعَو لم رح - وحن فصلا ىف للف لاثم ىلع قع

 لتر نست رعاولا# لسلقوهو مسالا لفنان ءنروكب و. افصوألاءاهلعتالو ||

 نأ الو لاعمال لاَمَعف مالكلا ف لعنالو هتان لمعت ىضماعق هقلانأ قمل امانسدقو 0
 رم

 وه لنحو ددنفُصو و رك ةنالسثلاتانبنمقاسامو هرك د لوصلا اذه

 نقلا دهظة بلا" نوذلا هيفا سهلا تانن قحلامو ةسهئاتانب ةسعبرأ "الا نم قط ىذلا

 عضومن مسعد اذاف مب ةثالثلاتانبف كاثرك 1من فينا ادن

 ءاح + !عنالو ل و سئلهلاودكلعلا كلذو ةفصلا فل عفلاثمى رعاك قانلاَف ردا

 للا مساوهو عقم اولاف لملقوهوةف_صلا ومسالا فلم لاثم ىلع نوكي و ةحصألا

 ريشا رْدَمّشا ون ةفصلا لعمل شم ىلع نوكإ و تأ سوف داو ا

 هرك ذنلوعأ اذه نمأب شالو لق لاثم ىلع مالكلا قٍلعثالو امءاءاحملعنالو سْمماألاو :

 فرحان وكيف كلاثلا عضومنمىطتو شرمهلااولات للقوهو ل لعق لاثم ىلع نوكيو ا
 سأل ةفلغلاو نشمطسلاو هلل ولا فا محلا ةفصلاو مسالا قلاع اشم ىلع 00

 نامماامهودمصرلاو قرهصلا ازلاف لس ءافوهو للعم اثم ىلعنوكي و سنختلاو ساتمتلاو ||
 || نيمهلامو حار اطوحت هان بت ىشماسف ثلاثا عضوم ءقيعضتلاهةلاماتسدقو ||
 اذه. نمأبشالو لعلام نلعمالكل لا قرل_عنالو دوطَءَو دور 7 0 نما دكا
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 1 هةر هى ءو--

 ددعفقو لاهس كلذو لعق لاثم ىلع فرحا نوكسف عبارلاعضومنم دلت ٠ هرك ذن لوهملا |

 ١ وخذ ةغدلاو ٍِ رع مضت سالاف ةفسلاو مسالا وف لانس ل عوكي د اذصوالاءاسهلعنالو

 22 - هو 3

 بِ راطو بحسو تو سفوح هفصأ |ىفللعف لاثم ىلع نوكيو بهقلاو فشرهلاو تشرق

 دوو اره دن مكر ايل ةنولا ثل تان نمد ينال مسا ءاحو_طعئالو

 هرك ذن اودتنلا اذه نما شالو للعفالو لاف لاثم ىلع مالكلا ىف ل-عنالو

 . هنأف ديرصريغناك اذاق كدب ”ريسغو أدي صعب ر "الا تان ع نمل افلا لستة بارازغ وو

 مالا لعلام ىلع لعب ويم عهنموت نوكن و للعم لام لعالات روكيال

 جرح دمو جودي جحد وحن كاذو ميمهابلا ا لس ولافي لاثم لععنم

 ' || لعافةىرحىركفةعبر الا تان نمءل_ثناك اموَج حد ىلءءاتلالتدّتو 3 رك

 ىعمىفهناال جرح ديو كالذو ةعنر الات انس لف ىحلاك ةثالثلا تان اذه لأ ل

 تال نر ىو .نوتااومانلاو هانلاو ٌةرمسهلاّدئاو زتضففءارخخ ىرح اف لاعفتالا

 عجب ىف هلاثم ىلعو لءُمّدسا ىرج ىرحو ةاددالا ف ل صولا ٌفلأ هلم فرحا لون كسدو

 ةعرأالا ف مكَوْاو َقلَطْلا فنونلااةلزنعثونلاهذهف مكر او كاذو هسف فرصام

 3 زا رخ 1 الا لاش ىو جرس :رحاك هاري ىركف ةثال كلا ىف َىلَطْيامسطت

 لصولا فل أ مزل ف هنمفوح لون كو فيعضتلام ناقد وزلا فورحريسغعضوم نم

 ا كر او كو هيففرصام عصي ف لمعت لانم ل عنوكب ,وءادتنالا ف

 ُترَرَجاةثالثلا م هرعطتو َج اطلع | د ار لءاقو لدفاو رح اذه ىلع مكر اوهووحأق

 لمس الهنأىرتالأ لاعفنالا ةلزْسعُت 7 رجاوج رحد ىلع هدو لعاف ىرحاك هسماعىرخ

 ا 0 ل ةدفو ةدب لص رغو دن ةسعل 1 الاتانلاعفأ عج اذهف لوعفمفف

 ا - و .ءانركذدقوألاد,صريسغو ادب مف صولاو ءاسمن“ الا نمْئشءاج هنأ لعنالو ةثالثلا تان

 ةئالثلا تاني نتناك لصفلاى ةكر ثلاريغو دئاوزلا ةكرمش

 ةسوللا تامل سدلو ا متافصلاو اا ترفل نامت بار انهو

 م-همزلتنأ ل اداب ان زهيف سلام ةئاغلارثك !تءلباه“ ال عمتل مس 0 أكلت

 ذامهلامزالن وكي نأ كلذاول.ةدكس ةتساف تادابزلا موزلن مديالفال_ةف تناك اذان ال ايف دولا

 لات كالو اعمالك فرثك 1 نأكل كلذمهاعدو .هنضتدانزالاهد درت .دزعناك
0 0( 3 700000 3 
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 نأالل_لقوهو ةعبر'الاباوقلسأا؟ ةثالثلان مهب قسد قو ددعلا ىضقأ نال هلبقامترثك

 مسالا ىف للفلم ىلع نوكيدي ضرب غةسسهلا تانب نم فرحا هعار *ال نملة جلا

 َ 2 هى هدم ل 9

 لحرههولد 55 ةلملق سجلت تان : ودحررو قدزرفو ل ره ممالاف ةغيصلاو

 تندييل الا تانبب امم نكيولو َلبودعةنالثلاتانبنماذهب تح امو لدعتجو 3
 30 هل ريدوم د

 ةدانزلا تفذ_-ول 06 06 ريسح كا ذكو ة دعت ”الاتانب لف ٌلُدفلا ٌفلاعواولا

 تريح ل ثمالكلا ىف سل هنأل هعلر "الا ل_عف لاثم ىلع قيام لعف نكي ءارلا ىب هو ةريخ "الا

 اوقلأ ا هسناتاساذهاو قل اهافةعنر" الا لاثم ىلعرصي فرح ىلاراصا ءابلا ٌتفذحوأو

0 : 03 20 . 0 

 تان ذب لأمم هنالعلا تان ١ نمةعبرأ الا تاني ىلسأ ام تمن دقو هعلر التالي دعو

 رو -دعه

 ىلا يقع ىلا ةسهئا تاني لأ لفتح كلذو ة هعار "الا تاس ىلا هسا

 ا عود د

 ةئالماا تان نءهناك امو 0 لالا ر الا تا نم ئنلكفلَددَح

 لاش ىلع ير هانز تاك اناا ةهعلرو الا لاثم ىلع نوكيةدسحاوةدايزألاهبفنكيإلاذا

 -» ءمع

 تا رطاذاكلذكو ه.وماموهىذلا ا ةسهلاب لمهن

 7-5 لعفلاو مسالا ىفةعبر الانام , ةلزتعنوكي قس امناكف لقشح لامما مه غلب :نينللا

 نوكنو د ]او ةئالثلا - نم سهاد عبو أو

01 

 نمهقملامو انماء هلعنالو ىلَصْمَمو شرمحو ىلسهقاولاةةفصلا فلا ملام ىلع ||

 هعمو

 هقلامو تو فففسل ثم زر لغل لعنركب هم

 كلذكو ددنل تدر عا ورنا دعت سلو ةحفاهابقواولانأ الل ثلا نم

 ا هه ءد

 ددءؤق ا ك/ 5 ع درذ ةسعب رز الا تان نمهنوحلامو دَدلأ نونكءابلاذت الابرز!

 ل دهيم

 فا لك مار فاين كنا ةلفتال ان لم نكوت يارا 0 لحرتت

 5 لد كوكو لقب كلذ تلعفاك دا 3

 لاثمىلعف را نوزع ل هب ب ةسهللا تان ن نمت ازا همك اذه جا
 -ء وص و 0

 سمطأعو سيدرزد ةفصلاوٌبِلَدْنَع رس ردنخو لييبا رسالات الاول

 ليتر اطنق سلو الاف لس وعنوكو يطا ١ هع و 2 .٠
 ىلع فركلا نوكمذ ةيناعداوأ وك ليعبر دو سسعل و لسعشو ليمتدقوكةفصلاو ' 'إ
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 هاق ساء

 ممالاف هاج نأ لذ او هرك ذنلودلا اذه نمأسهالو للعفالو لعمال لاعفال وللعف لامم

 ةسهلا نمدزك ذن) ئٌددغصلاو

 , مدهمالك ءام- هندوقل امام هوقدمل مامر ومهمالك ؛ ءانيدو قلاع رفُهتملا مهفوزحنم

 هوقحلأ جاد و ساعد وقحلاراندو بولس ءوقحلأج رن رسوم ع رج ان دنو ايوا مدع ردق

 ا رورو ٌريموفْ أ توقعي راصملابووقحان صن لاقو كلذك

 اوال كارو“ يكن روقأ ارفع فورا ترفق ك عونا هان هرقح ا دوارمت نآاودازأ

 فرط |ناكماوادأف ةسرعلا فورم ارع_غةسن رعلاب مهقادلا عم ةيمع الا ىف هلاع نع هلاح 2 ٠ ع ّ 0 1 1 01

 ل1277 م م م يس سس

 ةكرحلا او ٌرغواو بأن أى ءريسغتلااذ_همهلمخ اهفورتنل ايا رعلا هلو +داهريغب

 011 1 ا عوام هةر
 ةفاضالاف نوفذحت اك اوفذح ا عرو 1 وىان زون ىتدعاولاهادا ةفاضالا فنو رغبات

 مس تربإو رس 1و4 كلذو مهتانبمب نول .الامو "انيلاهننوغل_ اعف نود. زبك نودزتو

 06-2 ©و هم 0 25 02 9 4 4 1

 5وو»و سهس)ر هد

 برود اور الاوز راوحن كاذو مهفورخ نمت سلاهن 1  اهلادان منكي لواهتماهعرقل

 2 5م 2

 ع ورش تت روصو

 ا 01 فة ا ف 1 ا ثيئأتلاوغلةسداس أ

 إ | ىلعغالكلاف لعنالو  سوُدطَر رقاولاف ةفصوهو ل ءلقوغو لوا[ عف لاثم ىلع وك و ةفصوهو

 || سيلامةّسحمتالا فورا نم نوريغياعم-ماوعا يي ةسكتالانم نرعأام باباذهإ

 ا نمو 00 انسب ولا ا بابص نام «ريَةلاور ؤرتدفو لب وارسو 0

 ( ولد و ىد رقو قرف اولاقو رقمه-ضعب لاقاضي أ ةب.رفاهنأ الفاقلا اوادااكرو

 ١ نكال ةرومو ةنوك و حك كاذؤ ممل ااولصواذامهمالكى تنس تنس الىذلا فرذاوخآ [ نام

 0 تاس هد

 0 اًنإساطَرم اردط ان فان سرو رفاذعبدوقحلاف قراب اواو لوقاعب و_ةلسأف روع

 1 هلال مهمالك هاني نو غل الوةدانزلا ناكماو أو ةكردلا اورتسغو ملا رعدرغلاود ىذلا
 . || ةسع'الاَنأ كلذىلا مهاعداكتاو مان غلس نأ ىلا مهد تعهيوق خلي تالف لص“ الا مَعَ 5 2 ا م ِ : 2 لا

 ع 1 طش ريتال ا ا اد اع

 ١ ميج ايطاو فاكلا نيعتلا ف ردا نم نولد د م يسولف هنن د

 211 اا ا ا ]| ] ] ] ز  ز]ز] ] ]ا
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 ةرغقتلا

 رخ الااذهناك اًنلفى ةرخأ هضاب ةرمه سرا مالك ف فد كول دف ورحلا ذه ||

 ءاسلا نم يل مهنووح نم سبل فرح ازغع راص مهمالك او أهبشيال ا

 ا 8 1 عدقما ًاءاسلان لو ءايلاهبسُتردق ءاهلاولد_لاف ورح نم ىهو | َ

 ىمعألا فرمان متاسادفاا ال قويا ارا و فاتن نامل اهنامرلنأ |[ َ
 قايياعٌدخدأو اهطفاقا تالا و ىَضْمأاهلعاوفاكف ميدساو فاك نيبىذلا َ

 و 13

 رار لاقو خت فالف قت ارو ستك مكس لاو اديب نر هل |
 5 رقلا ٠ ىوط دعا ترن 0 5 نم اوأ له عقر , نياان َ ٠

 7 قفد الإ الا ريغ ةر طق نم *

 امير اف قدمو ديرغلاوككتاغلاءاغلا وءابلانيبذلا ف رطل راد و قع سوا 1

 نمسا فرح لك ىف در اعمل دعا يلا وشعب لاق اعجب امد هن ردامف أ ”التأبلا اولدبأ 01

 ىتلاةكرطلامهريسغت كلذ لثمو ةيمع لافو رسوم هنعمل ترقامه م لد سهفو ع

 امأو مهمالكن نوم ليلا دع هْن "ال طيلخقلاوهو نر 5 وز نولوقيف 0

 ليعمسا نيع و لي وارسو برعلا فورس نموهىذلا فراق لدا «بفدرّطيالام

 ارت نيبال ئماولد اف ةءاضالا, هيدشلا نم ترك ذاس1 ءو ريغ مزادسق ىذلا ري غتللاولدأ

 ةزهسهلا» فو راغب الامال نماولدبأو اناث ا نيب نمالسنالاو سمها ف

 ىلعف ةممع ”الاناحهداسهف ج را فالدد لا فهي را الا -الا اوعيتأف للَتفَ اولافو

 اههح وفاده

 فورحنغ # فره ا سفننم هبت امو دئاوزلا فورح نما دئازدل -«تامللع اي اذه و
 هلعجت الو ةدازلا هبف بهنام نم ّقتشُي ناو ادباادئازا دعاصفاعبار ىااذاهلع بت امدئاوزلا 1

 اذاةزمهلاف تنال ةدان زول الو فرالا سفن نمهلهحبامأ نمو تنال رملا نيفتنم

 هفرصت عدا لذ تيفي < :رث الأ يخدنعاسأة ديس هتلر

 ناو هل ازملاءذ_ميمهدنعفلا الاوزهتراصاغعاو فل' الاهيف بهذئامامهنمقدشّتالتنأو |

 نودتبشت ىلا :ةضلاو لاكن الار ءامأ ال ىدذت اذاهبت ةرثكلاقتشم هيف بهذت اماودحب || ٠

 اهنأةدئازاجنأ 02 :وقبامو اذه ىلءدورج أمهمالك ىئاذش انتم الا هر ف ىهذئاماهتم ْ 1

 لاحلا دةدئازالو ااه تكراهل برعلا فرص رفح رداع مهبدتعتوكسفلعففالقأئيعل || ٠
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 ||| ةلززعتةلأنأ ما ا لتعا كنرت انا ةدئا ازانأىز وفي ل عسفلا فت ةصوولا

 1 ا تيهذاك ةرمهلا تيهذل قلك" زا اهلمهت الف لهن ف فا "الا ىهذّتلمقناف كر

 هفاود-2لولازإ كر دصلاواص ناك ذا هذ نأر ردح هذسهف لمشي قدعو واو

 اذاف_هذىذلا هل رضا افوحا اوضوعب نأ | هدارأفلعس افلا مدل ل هلأ هلاك

 ؤ قلأمهلوق كلذ ىلع كدب فركا سفن ن مف“ الاف تارا د أ لةءلامىلا رشا نا

 دل وف: كنألىطر الا كلذكو رثك 'الا ىلع لد تلا اذهالولو لو ةقلواامناول- رلا

 0000 نسيت ةفصل اللف رمالاو ا رق ال الا تاك واف ورام

 | ممم هلم يد كوهو لا نمو افصوُمْثإنوكيال ال ٌ#ءمالاوةّمالاو
 اذاامت رك اكول الا عضوك امتدا 3 نعضوفالو ديم ترك امنا“ الفا الا ةلزخع

 ميلاف ىَزعملامأَ بف 5ك ياللاو نلت تناك ال ف صلار مالا ىفال وأنك
 مد

 لدم قلوأ تدتك تيئاذوف ءارعتاقلةد و الفرك اس فن نم

 ياو ع ردا ف ع ردد لموكش كارا 00 0 ؟نفنيكسمامأو لعفَعلةاددس

 تانبقملتال ةدابزلاف فرتلا سفن نمهسفنونلا ٌتاعج نالت "ال فرحا رسما

 اهعملادازثالف ةدئازنونلاتناك ناو ج ميدو اهلاعثأ لدا الال الوأةمدرأالا

 نادئاز نافرحاهلو أى ةدسْزملا لاعف“الا قيم كا ناعما | ىفالو ءام-“الا ف ىتتلمال هّناال

 نان 2 ادا نزل هلل عل ا ىهىتلاةرمهلا نأ الا اذه ىف نك لولو تاما اوم

 كاس قنا كلذ كوت :وةدو تَئاذهفليلط رع ازاهتوُتمو سد راع از زلع قي

 نك ادد مب ا مكلذكو
 ددرقةزامهلغاركسوةر تع النيتد5

 ىلع لد ام هزطك تساوت رم مفرسك ممل ةريسكو ءالعشم ىهف 3 ازعرمامأو

 رمال سالف عر ءاولافو وكما الةئورلا م .ظءااىر 26 اولاأك ىّر رع ” م-6أو اوقُكلذ

 اذ_هفدئاوزلا رح هلو أ ناك امفاذهثاك امناو ثدنأتلا فل أهّمَعْح لالا اذهىلءةعرأالا

 لاما اذ_هىلعةعد ر الاف لعنالو ةدئانفو ال ١ ءاملانأ ىلعو ةثالثاا تا نما لعل ءاد

 ةئورلاظعلا ىروكمو روكم مهضعدلاقو ىرع صاوفذسحاك ونت اولافو فا ًاريغب
 ةديزمترثك م الةدءز حالا ادعاصفةعدار ىلت الف فل الاامأو اشخ ؟ 1 سلا -2 9 8 م 2 5 3 2 ١ 14 ٍِ 2 كر حو

 0 ع 0 : 3 0 ع« 0 ه5 ها 100

 ىهو تدنءىئيعتأالا اد_عاصفةعدارو ةئلانوةينات الوأ | متلزخع ىهفالوأ زمول ترثك 3

 1 ردح



 .4ه)

 | آلا فرح مالكلا فس ُْناو الأ مترثكك رثكتتامن الز مهلا ن مكلذك نوكن نر دجأ
8 

 لك ف فراس فن ع نموغ* فرح نمالدءاهاعح ىذلا ت تنثلا اما فواولاوءا ااشبيوأ فاهسيو

0 

 أ ملاذا رم ىفاهتلزتعام عفا "الامد قل اوك كلذو ف يرسل

 || لت ْنأَتعزالاو فا'الا هيف بهذا ش فوردا نمسك ناو اديأةدئاز ىهف تن نك
 ْ ند رد اةلزتعحادرتسلان أو رفع فل" رمت يع سا ازلافاأ

 | مداد دعر- و ؟وأالو أر مهلا نيرنك م الكلا ىةدئاز كلهم :هريكلاذغ لعفا ار

 | ناف ةلمدهكف ل ةالاهيف بهذتامهنم وشن لنا ةباهأالئمنأو ليمتد ةاتعٌأل انك .نا

 || ناو ادبأة فرعملا ف وون الو طم نوفرصتال ممم ىرتالآ د هلوشيالامتلقاذّتلق
 ه5

 ا 0 3 ردي ا الفا 0 1

 سوم <

 كر مون ا رفع 3 ص ار 1 1

 لوشن كنأل ةالعسسو زايلحو كر َيَلعو اهيفّيوننالو ىرذذو و كي

 و د هو «5و 9و

 عَ رص فالؤأةرمسملكى 4 اذنمرثك أ ةدئازاهعقومرئاسو ُْتْذَعْستَساو ٌتلَح

 اماو دلو بالحإو صضاخإو تورلاو تلضلا نموعامناو نانو ْرأو تبلاكو امهوكثو 1

 ه 0

 م 5” م

 ظ ةمئك ىئراشامأو تار اك ءوضواذهءاشأف بلا موك ددلا| نموه

 سل هس 6ك

 هم لدن "الام تشن هو و اولا بهذمام مر نا لاول لون 1 ل-ءعوعفاهنأ

 م

 هم تشن ناو جب رمت كذكو تونا اعنا ْتَلولداَلوقت ةنكناال ىلولدلاذكو

 لح هجولا اذه ىلعف تن اذهفسامقلا لع مقف لعو وعقهسفو ىوعفمالكل اق سل هن 6

 حامتلا لاق ثدح فرلا سفن نمسا ةركا سفن نمفلاالا
 سدس سو

 - ص - ١

 ها لحرملاةيشك هششد ب دا 0 رح نمادئاز هلع تام لاعبا اذه هتجرتبا جاهلا دشن و +
 اهتامثلردقل اوهو لح رملاك تارا دب عنصت ىثولا باث نم بريضى هو ةيلص أل ح رمملا يمنا ىلع هيدهشتسا
 لعفمت لحرمملا نا معربهريغو مالكلا فدو الالعفم نال لعفلاءاق هينا لا ميه اولاعفمهدنعوهو لحرمملا ف

 ا وهوع ردملات سل اذاةب راملاتعر .د_ءمهاوقب اذهلثم نساهم عونا دئاز هيمعناو

 اذهو ةدئاز هممونوكسلان :منيكسملاو انيك _صراصاذالحرلا ن اة مهلوقي وع ودلك ت انشلا نار

 نوللا فالتخ اةمشا!و ل ااعفمةرثكو ل عفم هلقلمالكلا فر كالا ىلع لج رمال محي ويدس نأ الابد رق

 هفالتخاو ل>ارملاىثوداوسلاوضايملا نم همفامل ىش حول ارو ل انو فالتتخا همش

 ( نا“ هوسس - ع5 )

 1 نأألا يملاوأةز مهلا فرحا لوو عبار نوكستو واواوا لا تاش نمةئالعلا نم هنأ كل نيست



)”.:3( 
 ةءومو

 | نوكمالام متم لعفلات ال ةياهالاو غو جازلا لديال لمقن اف ىتولا باث ل فرض لحرمملا |

 و <

 قلعوحنوخ لد ئازفلأءخآ اوةعير ”الاتانسب قاطام َتلعح كف د از قادللا ةرثكف ىف" الا ْ

 ءايلاه فاك قش اف اهتخأامنال ءاملابلعفت كل الا همف بهذتأ ل 0 ا

 لبو تغناهلوقت عبور تمْحَص لوقت معيضوصف نمت بحذف ة ه-ءدر الانا لو

 لير الامدحاوُقشادأر !!ماذحا رقت اكل تمدح نم ىهاتعا ع جَدَحو ل هه ىهاعا ا

 وو مم 25 6 ة2ةوءد سل 7 و25

0 
 مهلوقكلذ نمو سكاف: و ساق نولوشب مهم'ال 0 ود تلقوهسعل لوقا ال هتمقاسو ماسة مءسص اس 6ص 0 اذ

 وهدد . 1

 امأو 1 لزهر رفعل وقتك ؟الدمضز زون رفعه انك ذ نمو تت ١

 ذاك ال ةدازهيفسلامهنمّقتشن ىذلا ةلزتع وهذ هسدناالو َه هعلر "الا لاثم ىلع ءيحالام ٍ

 مل 1 ءياذ همحاا و هخ ول ا ننماو : دك هود 1

 رد 11 موكا ف سل الت طجو تعد ركلوق هزه لاثملا اذهناكع وبربوةطاج تلق |

5 

 0 ره 5ص

 هم 5و2

 ىندتا الكت ةلزئجاعمر تأ ىرتالأ ةزمهلا ةلزنع ىنهفالؤأ تناك اذاءالاَت ال ةدايزلا ىه ْ

 هايلا َتلعف لك اكايناكا تفل 00 اة ل ولاَحمص أَن ال راسه تاقولةدئاز زر

 هر الو تلك اذاّرمهلا تلك مربع أو ريسغ]ىوتساو ةزمهاهس اك اهنثالاتلزنع |

 نمايفيلاف مسأبامأو ٍلكفاو دما وبأنبىو سكن ىلا ةمومضملا كاذكو ةحتفلاك |

 51106 يدان اهنا تدر نم لكشماو لعفم فن و.عدناك اومتد الك لذ الولف ردا سنن

 الوأ ةعنرألا تاني ملال دئاوزلافو رانا ف ار دع نعت رم مضايا اررستب امأو ْ
 7 وه*<و

 تندوض ءاكاذكو د .ر1امةنالعلا تاني لتفادي لما نوكيعنا مسالا ىف ىتلا رع 1 ْ

 نم

 ١ فل ”اكواو وأن نمل رب هنمَبهذتف قسد هدنع فل الأخدا ازيكذلا ف هر |باهذآلاا هيف ا

 ا تنبات ال هعدرز الاءاني فرحا أ نال كاذكو هوحنو اح فاأو ٌتحاح /

 همبعدو باعك نم ى هاعاو هتيدعحو تدع م-هاوقكاذ نمو تاع نموها ريثعلاو 1

سيماطعس ومب فوري ص اضع وضيع ْ
 ١ مل طوُكرضعداضك فردا سفنن م. تناك ولف 

 ١ ىضمدق هّدكلو عضوملاا ذ_هىفكلهعجأن أن ممالكلا فرثك أولا ذه 1 واننا |

 ا كذك 0 أ 0 مو را الاكاملاذ د ةش الاف ْ

 ١ هن'الالؤأهمفةدابزلا رع ميامأو عدامت أزل عدمت ىددلا ف ضومطتعلا لكمو اعت

 | ىوأالا تناكداراةففيليتن ولو ةدايزهلوأاممالكلاق لّمتدقو لدعم مالكدلا ىف سل نسل ْش

 ١ نوكت تناك امءاملا كل ذكف ةدئئازلا ىه فا الات ناك كغ تقادم كد كاك اًنفارثك الأ ْ

 32 ةيدلا 1-00
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 و هموم

 اهولعحا اوذرصف ءاعوءاولاك نيذلا نأ[ تاساس هرج طم .ك عمون ذينا الر ص الان

 امتافخو اهتفْح ىف ءاهلاب يدش ءاسلا نأ الل_.اخنامءزامف 350 ءانكلذكو لاصاص زن

 1 م تس اعلا ءاهلاك هام اا راما ع ل ىلع ليلدلاو

 تسقوقو هش رغم مهاوقك ةاعاتما رار لااررلاو ةلرلرلك ءاضخلاوداحاه اوةاهاهل !لوقت

 ٌقعوضاذافةيصمصف هاملا ةلزْمعو ٌتْدَصوَص ىفواول د رع فلللا نأل ٌتمحاح و ٌتدْضوَص ةلزئع

 واولا كإَذكو مت م رثالو ةثالثلافنينرحاكو هفةعدر الا ف نافرخلا

 ىلا ,ءايلاو كلذك فلآلا تناك اية رثالاوةمير الا تانيد ردا تقلسأنإ

 لا لع رحوتل دل ثمل عضل وكف ءانلا 00 هوي الاب ةسيللاتانبب

 فورم ذهيؤكنا نمتلك طا دحلان الو امهترثكك مترثكواولا كل ذكو 5 0

 يل ' ءىبع نأألاالؤ رمل ةلزنع هيف بهنام انس نوشتشيىتلا لاء" الاو ءام“ الا ىف ةدئاز

 مالكا فرك ةيئازاههضاومت ال مهلا ستفت انوك تان دأكفورخلملب م تراصو

 داولا هيفامم قش اهضعبو أةدئاز هيفاهادح | نوكي نأ نموه فرحايدلا ف سل هن الو
 5 ل كا را ا 2 0 8 00 مو

 هوص و وذ ر ىو وذو ةعموصلافو تطسم طحوشاا فك لوةوحنفواولا هفتءهذفةبيرأإلات اب قاموه

 همومص #7 ةسو< قو دهم <

 كلذ بثمو: َن رطل وتدساق اناناك تعوم اولاق و عمد "الا نم رهاب ةعفورملاو عش

 ىهاماروسفلاو لدن نم ىهامتا لواد لاو ةراهلا نم ىفابعاوتروهتف روج

 كلذل مو فائتءالا نم ىهاعا نار عقسص الانمى هانا ةسعقوصلاو راسفالا

 فرحا سوار اني واوامأف سلا تضاا طل حارقلا نم ىيهامنا حاوّرقلا

 ءاتلاو لاَْذَعلاةلزممامم"الةدئاز واولا ل _هحتالو كلذك لاو ولاو ادبأالو أد ازمالو اولا نءال

 تهدم َتَقعتشاامتلزنع ىهفةولرامأو لَممعلاةازنع اه ”الةدئازةعدارلا لعحتالو كاذك

 واولاف طق لاثم ىلعمالكلا ف سدلهن الف عضلاو عرضا نمهن'ال لوف عوْونو خو اولاهمف

 لاثم ىلع ءاحابق لج درس لثمن مراك 1! ناال ل ةيتإلاورقلات نيت ايس
 تايه ل ند راالاتانب نمد ىلا ميرك فال وءاملاو اولاهفةعير الا | ٠

 هناقالؤأ لاو ٌةرمهلاودئاوزلا نم ةثالثلا فورد اهذهالشا لعدم ٌرفاَذُعلعحا 4ليقأ| ٠

 رفع لاثم ىلع مالكلا ف سيلعن ال ٍْلاةدئاز سيفا ناكني مغ تشاالادازنال |
53 42 

 ماد هنرتسملاثب وع موكا جلب ُلْغّتلا اولاقدقمسمنأ ال لفتتلاو لفتدلاكاذكو |
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 توك وتوريح كل اردو سبر نام نم ردو تدر - همقع همم ىءساام | ا 00 0بب 87

 ى سهل هن "الث ورعكاذكو رفعلا نماسمن 0 رفعاذكو ةيريسملاو نأ امل

 ةّنللاو كا كاذكو ةمهرلاو ةمغرلان مهن رار توتا 1 ,وعفمالكلا ١

 باعملا ك اذ لست اك اهتع ا '"التلُمدَتلا كاذكو َتْنلَح َّ ل ننام 5 0

 « تلوم اهبىوي * زجارلا لاق |
 كلذكو مدقتلان ماهل كاذكو هذاا نم هيما هتالرهدلا نم ةعستلا كاذكو ||

 حيودلا ف بوذا اولاقأك لادلااناكم ءاتلا وادب ابر لول ذا لاقي لوألا ن مدن "التوب را
 هوم -

 ىنساولاف اكو نيسااناكمو لادلا ناكسماتلا اولد. هَّمساولاتاكو ءام |١ ناكملادلااولدأف (

 هد <

 مسمن *الت ون راو تومكسعلاو حولا ده قاكرتسار دقن لسأو رعالورشتاو ىنأسو ْ

 فرحلا سفن نمءاتلا تناك ولو ءاثلا بف تمهذام هنمأ اف اكسلا 5 وبك نعا اما
 فوصل و ا

 ءا”كلذكو براخت 6و مت التون رقما كلذكو ط طوف رضع ع ءاط نوف ددكالاك ع. ا قاهفذحت ْ
 53 ه2 0

 تينأك ةثالاتلان م هسقةدأب اءزالام ءاننس وثدن أحال نة ندع :*الاَتكو نس وتنوتحأ ||

 و < "1

 لصولا ف تهءان كلذكو هدا انزلا ىلع لدهيفةدات انزالاماهتممتفاقتسشا ولة ١

0 

 همف هذنام نهتم ل :ال هاقلتلاو لاسملاو فاض كاذكو هو هنفدب ه رت تنصو ا

 تاعلءانلاهيفبهذنامد- < لولو 2 نرشرا فادح ءاعلا ْ

 ةفصلاو مسالا ىفمالكلا ف سل هنأل طوُدَلاٌكاذ لثمو ليست وكلا لل ال ةدئازاهمأ |

 كلدَتفرعل طسصو 0 طبع نمدناال طبل كلذكو طوي آمان نموهو لدعم ىلع |
 ا 0 "المشتل كاذكو لال لام ىلع مالكلا ىف سدلهن' ال ١

 نأ ىلا مهاعدامناو مننا نمّتوُمَرب كلذكو لّدعف لام ىلءمالكلا ىف سدلهن اج كارد 1

 ةراكك ةفضااو ءامس' الا ىفرثكت ملام ال تشالاه.فتءاجامفةدئاز ءاتلا اوا_عحال |

 لبلقلاالاهمفتءاحاملك تبصح أ دقكنأ, كا ذفرعتو الأ مسمار ةزمهلاو ةثال_ءلافرحتالا ||

 بابلافدشنأو *
 ب هلفشلاىوها ماها ىو د+

 ةللعف تناكل ةيلصت ناك و لان الةدئاز والا اهقانو بلاعثل ادالوأ نءّىثنالا ىهو ءمفنتلا هلوقؤدهاشلا

 0 مول توعافلا مق ةلاسع نال 0 ل واع مفاومر ملا معو ءافلا عا

 سقلا ورمالاوا5بلعثلا ببر هقتر كلذ ف ههيسشفاءزيمم هب نق ف ىو ماسرف فصو +
 ## لفتت بيرغتو ناحرسءاخراو دا



 ديد ند سويا 1 ند ا د

 006 ذآ ا ز 0 ز ] 10 0 ز جز ني 11١1١١

 (م:9)

 اهناو ةعبارةرمهلاو لا هلزنجتراص عضاوملامذهىف اش“ الاهذهتلقالذ د ناك نا

 نوكتالوَتغقو اذاءاتلا نملدءاهيفداهلا ىتلاةدحاولاو أت عجساذا ثدنأثالءاسمس“الا ىف تربك

 ٌلَعَتْفافلاعف'الا فو كا ترك ذامفءامسأالا افاهرثكف ةع .رالا تاني قم لعفلا ف

 لاعأ قواردسم لعق 7 تركك لعشو لوعَتو لعْفتو 1 وتو لعافتو لعفتساو

 ا و دادرل وحن الوأردصم اولاعف' الا فا هترثكس الف اردصمالانوكتالو لسْمَتلا فو

 يفز صلاوهامم الا نمل ترك ذامىوس ل عمت ثدنأتلءاسسألا فو دادرتساوحت

 تو راسو : ةلاشإ و عب درا تاع د ازتاعج واف عض اراها تر ماجن "ال تدش

 مس ثم تكا اذاهدئا زئئيسلاتاعثو عضاو ااهذهىفاهت رثكلا هدد از تالذو هو عب و

 كنأى :رثالأ الوأت رثك ذا عضوم لك ىفةدأ ةازدردما| تامر تام ترثك دقامنأال

 ىالؤأ دازت الام الر وعمي ىفءاملاالو الر الابن'ال ةد ازوخروفر اولا لعحجت م

 ةثالثلا فرس'الاامأذ راكي عسضاوملاىأ ىو داريف.ك ف رمل !ىلارظنتاغناف ةمنرالا

 ءايلاالوالؤ أ ق.هلتال واولا نأالا نهضعب نموأ فرح ن ونمول_ذاالو عضوم لك ىفنرثكم نهناف

 لكن اعز دم لكل نه مالكلاى نراك ُلِدْصي د ئاوزلا نمئث سبل كلت ركذاسف الأ

 مالكلا فن نسكو ثناناعلا الابو ريغصتلاو ةفاضالاءاملاد هو عجب لك ىفّنهو 5

 تالا اذ- هنب راقت وت تاو نك انف 2 و ىَصْتسَت] متقدما و زف ظ

 ةفلقألا تدك انا: اقر ارصنالا ىف اهثرثكو نوننلاكاذكو ادحاوىرنب رجأ

 ا نهاما فردا نمزلم التان ودلاءةهفةينتثلاو عض اولا

 ا ات ةراكلا قفهذهف ءالا عج أمد ازئعانههاذف عمل ن العفو ن نالعفىف رثكتوفقولاف

 ةفصواممادح وهاك زاركالم لعفلا فا ّصاناهو ءامتلا وف نونلافءاتلا نمل 11

 اذدعم لافعت و لبعُفت ف ءاتلاكر هامتاف اند دارك و الوأمملاو رجأ ف لأ موزلك

 فقولا ف ثدنأتل هاه وت لصأب ث سلو ءا رات لس بقنونلا# لعف نال هفامأو

 هك ةفصلاومسالا ف رثكتلو ءاتلاكاذَتلعفاك تشالإاذال_تامفةدئازاهلعحت الو

 الو أس االوالؤو ار مهلا تالدعّتالءانلاو ىهف لعفلا والو أةشب الارئاس قو َلَعف ىف ةزههلا

 لمممولوعشم ف ل هف لكل ةمزالاجنأو ديزل ل ءفلا نم مسا لكل ةمزال الو أ ةدئاز ميملا ن'ال

 تسمو كن أكان 1 ذامفءاتلك نونلانأى زفباممو الَوأةرثكل | ىفةزمهلاكى هف امه وتو



05 
 سم يدع نان م5

 ع 01100 ءلاك الو لك او قفل الاك ان؟ ازول_هكت لو هتفرمدا ارمدمنو ا داص وأ الث الخ دا

 تايمأن ع الءااك- أ اهنا وءاملاك الو الو أةرمهلاك لاعف“ الاوةسشأ الاف نكملامنالا

 تئرزو هدئار راسن عنونو هد ازئئ عج نون تاع ة هدد انزل نون َتاعح ولو لو داو لا
ِِِ 

 ةلمانإلا كه نونلاو ءادال ادا اورد | ىلع د زج ا 6 فقرا سفن هن نمءالوهف ا

 2 الر نعلا تشب در ازهتلعحامتو 0 الوأ لعسفلاو ةفصلاو مسالا ف ا

 كاس ”ةلالاقن ر علا ندمان 9 سوردعلا نودي مس *الس معلا لوسعلا نودي ر

 1 د هدد ا

 تسرف نماسمخ ال ندر رة نونو هلأ سنع لونك ةثال اللا نهمفرخلان ال ةينولت نونو قكرفعا|

 0 اتلعحاساو هد ا هال قع نونو |

 نأاّماو مهبلاع راد منوكت نأ اّماف نفت ل عادلا ع رلاق فتم ا

 صوُصبلاَداولن لوقت لن ال ىَمددَبلا كلذ نمو مهكل هيو مهولعي ىأ دنا نمنوكت 1
 دو مود مم

 كح و وأو ريصٍهءرصْمَصَدلا لوفتو ليقاقع لوقت 0 الر دصَعو لقنع نون كلذ ل#ثمو

 ه-هجووءاذزسنسو ةدئاز ثناك عضوملاذ_هى تناك اذانوذلانأال ادئاز ناكل ناذسه ١
 ١ لع ع ىلع لاشم ىلععى الون الودا ازتاعو ل-هذعو بَ لح نم نونلاو هللاءاشتن ا ٍ

 ْ ش اهلشلا الاتنيدتد_ةفةنقللناو ةنْطَ لاو سينا نوذلا كل ةرثك اول مزال ةدايزلا فرحو ْ

 ْ فيلا نمهن النقمٌّضلاو شاعت رالا نمهن الن معَرلا كلذكو فالسمللاو ضارب_عالانم

 ْ نابسالاكلذكو عابّضلاو حارمسلا لوقت كن ال ناعيّضااو ناحرمسلاو اطاغلا نمدن ال نءلعل او

  0لوعت نأ ىرتالأ تناول س ةلاج من الام يت تتدئ ازام ولعت الف تاطمّصلا وناقددلا ام

  1 0اًمأف عمل نال ةفون الف ىفو تترك دامفا مترك ايغاف امهفرمدتو نَدْهَدَنو

 ردصملا ف ىهفرداصملا فكلذرأك ًاونال-هةفو ليلقءنافةفصلاو ءامسأالا ف كلذالخ ام

 اذاو هنا اتاك تبث حج ملال جدار عاف ان لاك جلاو

 سفن نمدرخ 1 ىدئىح هن الق اقةشالاىلا اذه ىف عاتال باق تابعو تابكت أ ثم ءلءاحأ ا

 نمدرج [ املا ثم ىلع ن كيلو ئمدئاوزلا فورح نم هبفئثلا تن أر اذاق لاثملااذهىلعفرملا
 كل تركذامفنونلاف ةدئازهمف سدلام هنمكقاقتشا ةلزع كلذ نال ادئاز ل حاف فرخ سفن |
 م و / و 0
 دشن الل قااالا ءاتلاف تناثتسا(6 اًسنميساأام ىوستدُ ازهمف ىهامت عب تدشولو ءاتااوم |

 هيفنونالامهنمكقاقتشإ ةلزئعاذ هناكف  بدَح لوقت كن الت دئازهمفتونلاف تدتحاَمأو |



 "ه1
 موو و

 (مكفددا : رلا فرج ةمزللا لاثملا اذ هن الدئاو زمان وناس ةدْحَو آلسصتعو اندم تلعجامن ا و

 تاع كا ذك ةدان نزلا فرحالا نوكالهن الة د نمت الاثم ىلع ناك امقتانونلا تاعخ

 ىءدو

 ا ةئمودكف : لوو رمال تك تشل ال كانا فا نع م حشااعو ةدئازاذ_ةىفنونلا

 ١ وأطنحوو وأ دنس ذكو قاقتشالا ةلْتعلامملا افهةدانزلافرح موزل كلع ناكل بت زال

 أ تصت ارثخ انكفقولا ف كاهن "ال ةرمهلا د ةئانهواولا تراصامناو قاولاو املا اذهثونلا موزلا

 ا ةرمهلا نمدازتنأىلوأ وذل تناكو ءافشا نماهلخ د بامملا ذه ىفاضوعتاسسلا مو كوكل

 ع 2 توي سد نت ب ببيبييملا

 ا ةدئازدرعنونو كات رك دال ةزمهلاواولات هزلانعاو اير مزال هوو ذل

 ا َُسْنمو اق اذ لاثملا اذ -هىلعةعنرأ "الا تان سله الو رع نيش مسا ال

 مهو |

 ١ رورو لفلان ادا هو ةسوئعلا نق سب رتعلاامأو دمع فدكهويسغتو ءاظنخو

 5211000 71-0 ا

 ١ فرح ة سه ىلع فر ناكو ةنك اسةئلان“ تناك اذاشونلا نأ لعاو ك لوم فوشنو ٍجاَرذنم ْ

 ثزرسو لغد وحن كلذو هدد ؛ازنونلا تناك 0
 ْ رتاشتو ىلااتعو ىلفالذو ىو ىطامحو

 | ىرتالأ عتممسابو سكودفواوو رفاذعفاأ وك كلذو دئاوزلا عضوم ىف نوذلا ذه نال

 | رفا ذعةرثككر ثكر ةثلاث ةنكاسلا نوثلا همفو فوحأ ة غ ىلعناك امو ةل.لقةسهللا تاشينأ
 م5 < <

 ىعم ىف محم ءالافقلا الاواعرواعت نيدو ةعيرألا تاب نأ موال طفؤزسو

 , اوس ود <-- 5 5--

 ا اوفدش نثرءونتنرعاولافو سفا ارو سيو ثدارم و تدرس لجر مهلوق كاذو دحاو

 ا ةئكاسنوأ لاهذهتناكاأإف لباخنا لوةوهو للداذ_هف طلعو طماع فل اوفذ اك نونا ْ

 الأ اهتلزنئاهوا عسر رفاذعفلأب ات :راكبك اهم دامت الا رثكنو توك ذيل هئاوزلا حبر

 / اهانلعسامناو ا !| ءاملاو فا ملال لا الارثك:لاهتكرول كن ىرت

 | ءايلادحت الو اهعضوم ىفو اولا تلقاكءاسمم“ الامم لقتةكر هلماهارتالأ تنكس ثءحاهتلزخمع

 ١  07هس سلا فورخلا نمقاقتشانالاةدئازايفدوتلا لال لالسنمزاهع 1

 5و 5 وسع ا م يل يدب ال نمر عل

 ا ىراتعلسا اولاقو راظتعملا اولاكو ترسل ةتاولاق ٌوِسلَملا تيهذف هبف ىهامت قد ثااخأ نوف ْ

 ا 7 .لعلاوهو يسال ا للا نموهامناوءىرملاوهوىديرمسلاو ريطيعملاو

 لاةو ميظعلا لَمْنَخ او يناحلا ااغوها.ناو هبكتم هاو
 ١ 0 ادام لفي عمي

 ْ دالك: ”الوعخلا اذه نمءام# لا قلوبسموراسكاذو تينا دازتالا مافةنك اسقينا"

 || ن'الو لاثملا ا_هءاصمثالا ىفرثك ل هنأال تلاد كلو عضوملا اذهىفدئاوزلاتاهمأ



 اراشالا

 ثدشالادازيالذاثلابثو اكركمامنا” ف رخلاناك اذاو لاثملا اذهىف ةينان'عقتالدئاوزلا تاهمأ
 سو < سى ص ف2 موسع 2 ا : 7 5

 هل ةلو مالكلا فاعلا قرت رفاتو لدعتح كلذو .تدثدالا انك اس نابئوهو دري لاك

 ةعدرئالاةلزئعوهفةثالثلا نمةعبر التاب نحاسب و« اهعضاومقدئاوزلا عقاوم

 ئئلك كلذكفةبرابهودي يرافعفا از ارهعن نويل فين وول ةاولاف ةئلاثلاةنك اسلانوثلا ىف

 امأو 00 رافع و ةعير "الار ةنالثلا تانب نم ىلسأ اس ةيلان' همفتونلاهذهتناك

 هبف سدلا م قتشي مةلزنع ا ذهف لحجر َمَس لام ىلعمالكلا ف سيل ن ءالتدئازهمف تونلاق لنك
 5ص مى هوهعع

 كلذاواعشب ل فرحلا سنن مت اكوا نونا اوداز نيم امو ع "لزم علب هتكف نون

 آل -و مد 97 ومد

 لةنمءامأو لرقم ثممالكلا ف سيدنا لل ءانبلاو يرعب تست دقّينرعلاو

 امئاو ةدئ ”ازنونلا نأ ف نبأ وهف ةثاللا نمناك ناولقْنسمَكوهفةعنر' الا نمناك ناف

 .٠ .٠ َء 2 00 0 5 هو هو
 مناف ىعملادهىف ىو لوشن كلن الةدئازهنفتونلافر افرق مأو لمقعتلا نملهسقع

 نأو رس[ ظفل نمل أل اوقتنأكءلعلخد ىلاعملاتب راقتاذاقاقتشالا نود ةيلبتت

 كقدن "ال له لد انزمفد رم فّصامأو رخاآ طفل نمىص ضرعلا نور رخ 1 غفل نم همن وكرفع لوقت

 ءارةلزئعمذهت راصد دةَحءاك ل َّنَمَعْنو روت تراصاكف ةنك اسةئلان'ثوذلاو لح لام غلب

 دفق ةزنج تسيلوةثالاللا نماهيقح امو ها ل واو وددفَح

 ىّدْسس فل اك ةديزملاواولاف ةدابزلا فورح نمسدل ثلاسثلا نال برم سلس نأا

 لحد لاثم ىلع مالكلا ف سدلدن "اللب ةارنمف 44 تتم امأو !لفوتك نونلاو

 لأ ىف تسلتءاحاذأق يل امأف لضم ةلزتع وهفةدان رلا فرح لا لا اذهءاحاعاو

 نمدن اا ادكلو هامامأ و ل را هواهتلقل تشالادازت الاهناق مالكلا
 ىو وروو و

 ل [كادكو ةحس الا قرر "الاثودن نربمقررو متساولاوو ضئارعك اذهو صيلدتلا

 1 يطل نشا ال ا د 0 تنال أيضا ال

 موجد

 ْ ل لاا رح نماق 0 ترش ءامهّصاضبأ الق و ضال ىئلااضبأ

 نافقاقتش ال مار ركع ءوهامكاذكو 6 :ًاراهلعحاف طفللا لاذ نم ىنعملا كاذ ف ىاقتشا ف سهذف

 تشب هدير 'امودلا اذه ىلعف د اذمهتس دمو ضن ارك مهوناسرس نولعجت لاذه لعمل

 . 0 1 2 0 : 5 َ 1 ول 2 5

 لامسو تام لوقت لمأثو لامَتْكاَذ لثمو نونم أشد. زنال ترصد ذلعفت ناف

 اذه
 ف تزن يش ا ل



 (م# ىم“)

 اهيففعوضةلك لك نأ لعا فيعضتلا همزلوةدابزلا فو رحريغ نم هف ةدانزلاام باباذهإلب

 نوكمف مالوأ نيعاأ كنيدي نأ الادئازامهد>[ناف ادعاصف ةعبرأ هن دعتناك انك فرح

 بند و 0 و ل وتد ةناح ودددم رو 0 و 0 1 2 0 رو كلذ و تدمففا ل

 لاما مقام ءارالا هد اامهاد_كال ءحأالتلقناف وكلا انعام ام عيج كلذكو ءأا

 ل اوق:نأ كملعل_خدة.هئاو وهعدر "الات انبهملءتوكب اللام ىلعن وكب نأو أ ف فدعضت 1

 سو در قءارلاو لادلاةلزتَع زول ىفماللانإ ومش اوءارلاةلزنع مالل نإ وعرشسملا ةلزنع فأقل

 انديندلل هل وشال ماخلق دلك اديه تل نان ساط و ءازملاو ءا رلا هزة ءاَسلسا ىف هايلانإو

 ةدا .ْرلا نفر |نيب لدي دقو م رك ذاعفهشمةدان , ْرلا فءاضملا

 امهاد_اتاء>اكف دقو لكس ءود دادنر رو لل 0 ]وأ را رو لالعشو حن كلذو

 نولعفي , مهن كلنيمت زقو ف ا وةدثازامهادحا تلعحشدا 1 سدلو َهدْماَز

 ل الل رّعو لقتمعو للغش فول هنو ل طن واوشب مسهل ال لالمطولالم ىف كلذ

 ذنب لصق لام راسصأ# وئام من نكي اذا راو د ست لان اذهل تيتدف لو
 سدعىففءاضلا كلذكو ة ةعد ارفلأ ه فام ازئع فرعضت 7همف سلا هنم ْقّمْساام: راكد

 : فيعضتلا فوهتلا اذه عج ودَدعَتَمو

 وة كلذو ملا راه شو نيعلا تفعوضا مالو نيله ثفعوضامبااذه إف
 هو-8

 ءارلااوذعاضاك ف حار ذمهلوق كلذ ىلع كادي ط ارطرسو ةهّر هرب د صصتسو بالبلحوحوحرذ
 سدح مس سدي

 مهلوق كلذ ىلع لذكو بالبلحلا نونعبامغاو تلا اولاقو ءاحلاو ءارلا اوفعاض كا ذك

 نأنوهرك مهن الاهتماوفذ < )لو عمشللافو رمسكبإ لخر رع ولفُةدار وعام

 اودا أنيسة رخل اورق« 1: تاب تا نادل <: مخ رتالأ فرحلا سفن نموهاماوذ ذك

 اي انوه فل" الا اولخدأو ٌلاْرْغسمالكملا ف سيلهن“ الل لد ًطارطرسسم-هلوقواو مج نأ
 الأ ماللاونيعلا اوفعاضاك نيعلا و ءافلا اوُمِعاضْ مددذك بالل قاموسمأ

 ل لعلك نيدئازام ثم نينا ل_هجاف افعوضنيفر !-1تماراذاف ةماعلا

 اكهمف فيعضت اليه تم قةشامىلطتن أند الو ادئازّل ترك ذامفنينثالادحأ

 فرحا هيف فعوضيذلا لو”الاى هُقلمَتال

 ةدانزالةعبر "الا تانبْنخ رقعحامأف ب ةئالثلا نمةسهلاوةعب ر'الا تانب زيسق باباذه و

 ( قا هيودس د 66 )



 (*ه1)
 اراها ىلا كارلا فووحالو هنسيفذلاوزلا تاهمأ نم "ىثسلهن اله بف

 ةسهللاتانيو نْكّلَحَر رفسامأو هيفةدابزالف صف اللا تانبن أك هبفةةدامز ال فص ةعبر“ الا

 ىلع فذ الو هنفةدايزالمالكلاف رفعج ةصقكه ّصقو تااثلاوهو مالك- ا اشس رفد

 هنالوقنأ هلع وهف ءافلا وأم 1 رف عج ِء ارلاثا ءزنذ هثالثلافا:_ص'الاهذه

 0 اناا ل دينار لمح ل 1 ا ازىلو الال_هح تاهل جمب وُلَمَعَفو لع
 وهب ىد.وس

 لعفعلوتينأةدئازدو "الا لعح ناو قامو لوقيأ هند لقد لععقلوعب

 و2 .زآل هدد

 هن الان_هلوقتك ذك ن ل ةدئاوزلافورك ّنهلعح هن ال

 فني ري_تالا لع نأ ىئبني وواولاو ءاملاو فل الا ةلزنئامهاد_ت! لع نأ نم كلدال

 الام لاهو دئاوزدئاوزلاربي-غفور1العحولااذ- هلاك اذاؤ تدل لرد ةندت ”ازقدزرق

 نيدئازلا نيفرخلا لعج نإ ل ركهدنعنوكر تأ نب دئاز تلو الا لعج نإ هلى جن رس

 اش فعضن لكن الٌلاعْفالو لاقل ونالو دحأ هلوقبال عبق اذسهفُلَدْرََف لاق لادلاو ىازلا

 الامم لع نأ اذه روك اغا و

 2. تلقفليلخلاتلأس جب دئاوزلاريغفورخا عضاومنمدئاوزلاعضاومملءباب اذه ل

 لعافو ليون ف ىاوت ن عفيف ل الاو ءايلاوواولا ن“الةدئازلا ىهىلو الا لاق ةدث ازلاامهأ

 تداولت الاوءامااو واولان "ال :دئازلا ىهىلو 'الاامهودت ةو ىلع ذو لآعف ىف لاق و لعشو

 لدم ءابوس ودق او ةلزئع وأ الاله هوكشو ن ماد -عتاذكو ا ال

 ةئلاثلا لعحورخاو ”الا ىهدثاو نزلا لعشهريغامأو ر روك او ةلزغعىلو هالا لمح دقق كاذكر

 ددهمقورخ الالءحو مدعف ءايلا و لود ىفةنلا“ عفتواولات 'الةدئازلا ىهاهتاوخأو لسى م

 ةوخ "الا لعجوةندح ىف نونلا ون دخ ف: رح الا لمحو ىرتتو ىرعم قيل الا ةتعموحنو

 لد وأد نق واول ةزن تشرق ف ةرن الا لعجد دول د روكا ىف واولا ةازمع شد ف

 دكلعف دو“ الال_عجو ىهذدمو ناوصنيهج ولا الكو سودرفف واولاةلزخعىلو الا لدلدلا

 سّيدلاةلزاعف قلما عقمهلاامأو دول واو ةزع ةرخ الا لعب هيغو رقت ف نونلاةلزغع

 ىلو الاف ساسهقلا زن ار ىهاسناف شرمهلاامأو ءاوسوريغو لملخلا لوقف ةدئاز ند ملاىدحإ

 امأو لاق لاثم ىلعةعب رالاتانبؤفد_تالكنال سلبي ةق ل هنوننب ىلا ىدح 1 ىندد نون

 ال ”الالوق.ف لج رف لائم ىلعتسملا تاني دلال ون ىلو "الاله تالف عقلا
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 اهلاح ىلعاسمىلو "الا لح سلا قٌكاذ نكملاتاذ لاّلعف لام ىلع سلتا تان ىف دل هنال

 ةسهللاتانفن كلا ل لوق. ةعبر الات ان ىف سد ةلزتعاندنعىمهف هذهكلذكف تشن

 هن'الءانسلا اذ بةقطم نوكتتف انوف عقمه ىف نتللا نيسملا نم ىلو الا نكست ل لج هسا ىلع

 ركشيالو ءاشبءان قمل الاهد_حونيعلانالةفعضم مم ىهلوقن انكلو مالكلا ىف سدا

 ةسهللاوةعدرالاو ةثالثلا تاني ىف نعل ٌفدعضن

 © فيعضتلاوةرمهلاو ىضمامنودءانبلا نمهيصُمْخاامو لتعمل نم ىضمامر'اظن باباذه هو

 نيندقو لَو لوو دعت دعو وح كلذو م ءافتناكوالو أه يفواولا تناك امباباذهب

 لعاو « هنارعإو ىضمامفهلالتعا نيت دقدنالانههءاشأ انكر تو ىضمامفامهف لقي هحو

 َء :زمهلا تاريأ تةث ناو اهلاح ىلءاهتك رت تدثنا ارامخلاب تنأف ةمومضم تناك اذاواولاءذهنأ
 0 0 ل را ل ل را 3

 1 همداهبق ترا مص .>واولا اوهركاماو هوجحأ هوحو قو دلأ دلو فمهلوقودع كلدوا مناكم

 : د هلا 21 م ل .

 : 4 ص

 نا اودارأفلدبتو فذ ةفرعضو اولا هذه نأ كاذ عمو نو ردع الفلا وقنولوةناك هاصأ

 ىاوناك ةانأو ان لم ىف ةحوتفم ىهواهنول دب اوناك امو اهتمدلج ا فرحا هئاكماوعضن

 لدا ناك ثيحادرطءهفلادنالا راصف نول قثتسام لحد ثح اولد. نأردجأ اذسه

 دك اود لد دلل ماو كلنا لانو كنار كو محأو محو اولاو هنم فخ وهامف لد

 ةحوتفملاىفادرطمكاذ سلو لدملاو فذحلا ن نماهلخدياملاضوعواولا فعضلةزمهلا اوادمأف

 ةروسكملا واولان و زمهمف ةموعضملا ىركمةر و سكم تناك اذاواولا نور كاريثك اسانّنكاو

 مهاوق كلذ كلذ ءابسشأو دّمَسو لت ىف لقتتسا#ك اهيفةريسكلا ان ,رالوأ تناك اذا

 (طمسن) ليقمنبال تيبلا نود شنب مهانعمسو إو ةداسإ
 5 توم ه5

 ممنلاو ءاس ايلا ريبابخلا كوع انئاكر تالوتسات ةدافالا الإ

 فو رح نمءاملان اله 0 ١ تناك اذاث7ترك ذام و2 ق واولانائمءاتلا اولسأامع رو

 لمقم نسال لتعملا نم ىضمما هرئاظن بان فد شنأ او

 متنلاوءاسأبلا ريبامحادتع د انيئاكرتاوتسافةدافالاالا

 قتئناك اذاوا ولافدرطملدلا اذه 5 ةروسكم|مءادنب اللالاقئنس اةزمهةداولاواولا ديا هيفدهاشلا

 لائنةرذ ناطلسلا ىلعدفنىأك لاا وهو م م ددافولاو لاخلا هله لم

 هدئع نم نب سكتمم نيئاخ عجر تت صو هماعناوهريخ نم



 د كزااممو هلوق )0(

 تالا اع مايل
 نمي دوام
 ليلفع وءطما اذه

 هسيفكم همك

 («هكل
 امناو تار لوقكاذ نفدرطعا ذهقءاتلا لادبإسدلو كلذك ةزمهلا نأ لدبلاوةدايزلا
 نم محاود_حاونماد<أنأأ6 السك لمت ةأرملا نال تدون مانت أك ترو نم ىه

 الود )0 كارا .ودفقملا را د اولاق ثدحم و

 الاودي 2 ل مدا توك كلو تا ري نءاونالا يتلا وه مانزل نسال ديلا كاذكو

 معزو روم د مهاوق كاذو اهبلعت رم لا تاما هةحوتفملا ىلءتالخددقو توحد نماهخال

 « ىروُقَت يلا ىسمآن كنا «  جامعلا لاق ث يح اكراوزلا نمان[ للملا
 ةزمهىلو الاتلدهأ الو تاواولا تقثلا اذاو لوهيقوهو ىراقو ىلسبلا سمن كين اف دادأ
 تياسسنا ادرطمكاذناكو اوأدب أذ ةمضلااهفىتلا اولقثتسا 1 م,مال كا ذالإ اهب توكءالو

 لدلادرطااكن ةمضلاو واولا نملة: امسمنال لدملاالإن ب واولا ىفاولع ع )لدن )تش ناو

 امفءاتلا اولدنأأ5 ناواولا تلا اذاءاتلا اودأاعرو اذهىف لديلا ما كل ذك مومغملا ف

 دو واو مف ةحومتفمواولانال مومذحلا فرثك اك اذهىفرثك, ملودرطع كلذ سدلو ىضم

 معز و ياو اذو كارلا دك تاق كاذك اهنملديتدقتناكو وأولا هذه ىف ٌتلتاكف
 اك هوم

 هك اذا ال لاكش نماه وأ ا لَعوَةلعحو واولا ناكمءانلا اولدنأف لعوفاهمأ لملخلا

 همق جياعذلا ناكل اوهوو وديرت 2 ودلوق نم مهنمو وثك لع الكلا

 1 لا فق نيفاهتعمتل اف ىرتاك قو لاهنت اوم لع لد تلأبو

 ةصقامأف فرهلال وأ ىفناواو 0 هولا ين نا عنرم مرارا ملدمأف ىرتاك

 تاور هكلذكو هللاءاث نااهعضومق نيم ةواولاو ءاملا

 لاعتنالا ف كلذو يمافلا عضوم ف نوكت ىتلا تاواولاهذهن مءاثلا لدي همزلب ام بان اذه
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 فعصلو اولامدهنأ لمق نمداقت الاوداعتالاف اومهتا 7 اودع ا او ]وةكلدو

 هامش ال اهذهتناك ف ءاملا دعا )عشت وم :هومصمل عل عنو ةرمسك اهل ةناك اذالديتنانهه

 5 ىرودبت لبلا مسأ ن نكبناف * جاهلا تابلا فدشنأو 7

 ”اا د درر وءل_صّأأو راقولا نهلوعيفوهو نوقنتلا فواولا ن معاتلال دب 4+ .ةدهاشلا

 هفعضودزكف صو لاخلا ذهىفاهلديدرطبالو فور !لقثأ ن ماه الاه ءادتب الامه اركواهلالاقثتسأ

 هيفواولاوءابلاام سا. فىزاملادشن ا اثو ( )١ دهعلامداقتىلبا اوددصق: ناوراةولاكك اذ لءذ فرصتلا نع

 الامو الااهلانت سلفتلاط دي ةيداع ةركص قدزرفلا نا د

  كلوةنمىهوئلئاطاهنم ممالاو نيءلا-وتفم لصالا فتاعفاه“اللاعوالا ىلا تلاطعدعت ىف هدهشتسا
 .تلاط هردقتلاوىدعت,الءان لعفذ ادعم مضلاب تاعفتن اكو لولوطلا فهثولءىأهتاطف هتلواط

 | ماا لصتالف اًلعىأ اهل ات س دلفلاعو الا



 (مهوب)

 لدبلا موز واواهدعب وةماكلا لوأ فواولاةلزنعتراصدا ترك ذ ىذلا فعضلا عماههنكَت

 مهناف برعلا نمسانامأو مولع فخ أ ناك اذهولوز.الا نمد لأ افرحاولديأف هيف عمتجاامل |[

 دعس ل واشن ةلس تاكد رست هلا انستنأك تي ةعناناهولعش لاك واو تعال

 كلذ تلعن كلدنا دو كيذا دعو ارو لاا ان دعئاناولاتو ليقاولاتاك

 ىرهف اهفرصت عيج ىفاهاوت ةرسك اهلبق وكب سيلا هيفواولا تأليف نمدرط يعل بلق

 اهمال م-ماوهل وأدب ر هتتاو. 0 رشوهمخأ م هلوت فن تل

 دلحأ اولدبأف فعضت ىتلاواولا كلتاهن'الر وقف هبلامهاعدام كلذىلاه_هاعدو مهوتلا نم.

 ”فامهاقتآو هو رولا ةلزنمف ةْيَمّتلاامأف ةمطدعب لعشو لعشب ف عقئاممأ اذه عمواهنم

 : كلذك ا وكلذك

 نازيملامهاوقّكاذنف 2 اهلبقو تنكساذا كلذو ءابواولا هيف بلقتامباناذه ب

 ةمذلانوهركءاكو امهوكو دو ةمل ىفءايلا عمواولا اوهرك اك كاذاوهرك امناو داعبملاو

 نوكب الو ل_هفو4 ىناثلا 0 دفا أورسكي نأ مالكلا ف سلدنا ىتحةرمسكلاا دعنا

 داولا لرتو, هس ثأوع نا دقن كاوقون بار ءالادكردم نأأالااضي ألو“ الاريغىامزال كلذ

 ىوقدتو تاقاذاك نأ ىرتال * كيكلاو ءدزح سلق نك اسهنأ لبق نمل قن أن ازوم ىف

 ةلزاعمايلاو واولافر زحاحامسهتب سدل هن ال ماعدالا الا ن نكي لءاتلا تنكس ؟اذافةكر_كلناسلا

 فلأالا نموا مهنمفوردماولذتالام_متًوامهانا مهلامعتسا ةرثكل جراخلا فاد ىَتلا فورخلا

 ا لا اوعضومنمناسللا عفرن 5م بملع م أدحا او هحو نم لعل اناكف نهْضعب وأ

 ريطصاو نادزا مهلوقوغ مويلع ف أ ناك فردا نم فر ااوندأ ذا مهنأاكو ماغدالا ىف مهيلع

 ةقلاتلا بان ف قومودعوملثم كف امهلبقو نيتثك اساتناك اذاف ءاملاو واولا ةصقذهف
 اهفنيتسو ىشماهف ءايشأ كلذ نسنيبدقو اهيلانورفيمهارتالا م-يلعفلاالاو حفلا
 هن ال ةقللاءذهفا' الاتفخاماو فل الاخ و هيل هللاءاشنا لمعت

 و الالي 00من سقما 7 فال د وةغّشلا وثاسالا ىلع جالعاهتم 1

 تيوقف تكرمتم" الواولا تبث دوم تلقاذاو انما ذا! ايلا الو مولع

 تاواواممن الدعوأثدعو نمل جوف ف لوقتو اهومخو تيمىف هاسلا ةّوقةرسكمل اوقتْمو
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 ةكرح ماس ال ءابلااهربغتملو ناواو قتلته الدوعنو لوعبت فلوقتو ةماكلالوأ ىاتقتلا



 ةركنتملا

 ريقتالاكد اوريو لو ودوعوأ لومتأ ف لوقتو َُس ءو وح 7 دواو ةلزنع ىهامباو

 0 ءونمةلعسفت فلوق وقثو هللاءاشناتآ ايلاوتاواولان مقلب اسمف كلذ ناك /نيبتسو مون

 هاسلااغاف ةكروألاو عض ما اوقناك دعوت 0 : وب لعفلا نمان وكب لو نيمساانأك اذالعشت و

 | نمهبفس لمن دعوم نمفذحتو عقلا تهذإك واولابهذت)و ادم ءاتلاو

 اذا هز كنامأف 0 ةتائنو ”واولا نا ىبع كلدي ومسااهنأ ”الودعي قامةلعلا

 واولا ف لقتتس سكلانأ الاهلعف نما عم وذ اك اتمواولا نوذذ_ مهماقا اردانصم تاكا

 عراضت رداصملاتناكذاو هنءواولا هذنلعءفلاناك ذا لعفا اب هبشو ردصملا ف كلذد درطاق

 اوعأدقو ضوعس دل ةنال ف ذحالف ٠ ءاهلا نكت ملاذا كلذءامشأو واب لعفلا

 ةرسكلااهدسعت و را َ 0 و ةهج فة اولاقف

 ناك اهقزاحاتاو ةدعاوف دخلا: دا اولاكو دلو اولاف تدق هام“ الا قامأف توشكلذبف

 6ك نيعلا ىلعءافا ا ةكرحن رار لك دل امج ةلعف ناك اذاواولا رو كمر داصملا نم

 نإ رد و تاق 1 ناس ا دانك اهلي تيرا ذمه و ةلد نوعا

 1 ةدعتلق اردصمتسنب

 سدس سن 1 رم ل رورو ظشنو #ءافتناكو ال رام دام كن امراباذ_ه

 لعفي انيدقو مفلا لخادىلانانسالا ءانثئاوهونانسأ الا فل الاوت لوو رعب و ردو

 لّعشب ل تمداذاءاملاهذهنألعا او « تندقابنال انهداه رك ذ كرتنف ىذمامقءاشأو هنم

 نم فت أ ءاملا نال كاذو كلذءام-ثأومونو دو وحن [ اواهد_نءاك امال واولاب لعفب ماهم

 كاهل كاوا مناك ف ففألا هس أ رابملع واولان هواولا ناسا اهارئالأ مهدنعواولا

 نولوشممنأواولانم اا ل وسدد و سن مهلوق كلذو ٌلواطو دواعوغ
 ناف س شياو لوقت عاوقاذكو دعت داوفذ_> امءافلا عضومن وفذك الف سي وسلس

 نوم ومو رسومو نع ةوموح كاذو هينا واولا تملقأك اوأواهتملق ةخاهلبقوا منكسأ

 انتي اضاأرق :أرقو عانت أ اوعز ولسه اهب ديراب مهدعبلا دقو سإ [وديَز ايو سدومو

 ةفيعضة لذ هو الصنم سل ىذلا ف را قاده اووعبم واواواهمل قلت ءأد :ةزرمهل ا لعج

 ىءانءاملا تاق :كنأىف لعَتفافو اولاقفاو 0 و ل - ومالغان لوقتثأ اذه سامقنال
 8 رى « 5

 ا ياقتنانهه فعضت د قا متالو ءان تاعتدقا منال سس و نيونمو سنالوةن سدملا نم لعَتَفا

 اواو
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 لالتءالاىف مخ ىهو واولا عضوم ىف ىهو لعن او لعَمممف لالا ىلءاهاؤاحولاواو ََ

 اماق اهماه دو ماس كاترك ذامف امد كناكو ءاق تناك ثنحا ص دلح أوه اةرحاهماكماولدبأف

 سدئأب و سنتا اولاقدقو فرخ اذش نأالإههاشأو َلَدْتأ ف مل و اولا نال راهن افلعفأ

 فرح ذش.نأالإ كات رك ذامفالإةلعلادرطت تلف ءانلاىفاهتلزتع تراص ذا هتازنعاهواعش

 دع اهوهبشف سدس ئياولات اكساب سدباولاق
 ٌتلعفو تاعَقو تعفن العا م هيفنيعلا عضوم ىفامهو ةينان“همفواولاوءاملاامبااذهإإ | 1

 ترك ذام ةراكلواولاوءاملا ف لالمعالا اذهناك امناو وّرَْ واوو ير ءانلدعتاك ةلةعمامهتم || ٠

 نموأف لالا نمو امبنم ىرَعي سدلهنأو مالكلا فامهلوخندةرثكو امهايإهلامعتسا نما ||

 اورق نأ اوهركو ءاغلا ىلع ةلّوكنيعلا ىفىتلا ةكرملاتلعحفرحالاهذهتاتعاانلف نهضعي ||

 3 و وارلا مالا ا رح نوكنالُثو رع نم لعف ب نأأك نيسعلا تاّثعا ثدح لالا ةكرح ا

 فو رولا هذ هكاذكف تاتعاث حاملا نمالإ هنمع ةكرح نوكستالُس هز نم لع نأ ||

 نوكنالئاهليفام ةكرسءايلاوواولا نمتلعجاك نهليقام ىلع مكر حت لع تاتعاشمح ||
 لعابكرحاوفلأف ٌتلعَقْسِِهو ٌتْفْحلوة:كنائرتالآ لتعتلاذاهلا-ىلعلالتعالاف ||!

 2-5 ذاممزلاك اهدعب ىذلا لتعملا ف تناك ىتلاةكرملا اهتكرحاولعذءافلاةك رحاويهذأوءافلا

 ُتْلَعَف نم لتعم تاعقاهاصأف تلفامأو ميمصلا لاح ىلءلتعلا ىرح الثا دءبامةكرحلا كا |[!

 نم لتعتاهوا_حواهولو < ملولف لتعت لولا واس نعءافلاةكرح اوريغمل ٌثْلعَف ىلا تاوحامغناو ا

 اهولوح كلذلف له لولاهلا- نءةريغتمري_غنيعلا ةكرحاهيلع لأ ىهاذاءافلا تناك توم ||

 اهول_عح ثمحمبنال 5 نمهاولا نم ٌتلعْفب فذ [تلعف تناكو اهنمتلةعمتلعش تعم لا ||

 لفتسو :لكتت ةغ مر لتع) ثالو 2 تا كسر[ كرام ادع لتنم ْ

 ٌتآََق هلأ نأ ىلعكلدي و +_:مفركلااذهةك رن تلعج كا ذكف واولا نمواولا لمقام ةكرح |
 ٌتاطامأف كلذ نيبدقو نزنو دّعيدملا لوح نملالتعالا قوريطتو هُتلعفمالكلافسلهنأ || 9 ه7

 ئثف هتاعق نوكبالاك هنلُط نوكيالو جبقو مي تافاك لاوطو ل' وطل وقتلت التمام ظ

 تاعقىلااهولو< لولو ل عفت ت لعق نمل :ءماهنأف تعدامأو تهو تْفْخ تانغ اك تلتعا وأ[

 نيعلا ةكرح تأ تح تمر نم لعفب نأ م م ىلوأ تاعقاولعحو تاقلاك ءافلالاح ناكل ْ

 ومو تدر كاذكو اهمىل وأ ءاملا نمىذلا ناك احس نار ولعشت نمآل ا



 ا مسد
 ||| ثيمرب ان قسدلهنأأ5 تلعق ءاملاتانبفسدلو تاقىف واولاب وأ ةمضلا تناك ام اهبىلوأ

 اواقس نأ اوضركواهلواولان مواو الالب وكترثك أو واولا نمم_ميلع_فخأءاملانالئااذو تاعَف

 تش هلوقف َتوُرَعِباِيِف تاخداك واولا تانبىبع تاعف تاخسدو نواةَُتسن املا ف فلا

 فى الا احدت تذكلهاسلا ىف تاهت تاقوأو فخ“ الا ىلا لقث الا نمت ةناهن "الت دبغو
1 

 4 ومر ومر تناكل ثمر نماهتلقول كشك دوزت ٌتدْر تلقا تلفت دز باف تلق و لقث'الاىلا

 ةمئاهل قةنك اساهمال نقوم لونك دوزت لوةتو تفح قءاللات ريسشك اك ىارلا اتت
 دق بيف شضزنطب تسنيم ببييسج بج نسي تعي

 7 1 ١

 -ٍ اهنا ا 9 -2- 3

 مهضعب لاقو د .إ_صأن ا اولعما سامقل اوهودح و لعفي قا و و م ردح اح واولافو

 3 - 1 5و 0 2 -- 5 5

 تاقاذاو تت تامَقتناكولو تلُط ىّدعف تاكقىلا ةلوقنم تاعقوهو هلق ل ثمهنط

 ه1

 ةسعونسوس يصح داوم

 1 0000 م تاقاذا و لوفد ادعت لءفلاك اذا هن" ال لوقي تلق تلق نم لعفن

 امزال اذهل لعفب راموتاعتللال اوحامىرك ىرحل تاعف نمالو ناك ثيح لفي هوم لأ

 لعب ىقهقفاو ُكلذك ءاغلا ريمغت فه-قةفا واكف لتءملاريغف لءفي لعفمهمالك فذاك ذا

 | عسب ودب زاتفلاغامناو لفي هاب لعق ن الباع وفا“ هنأ تبهو تف نم لعفنامأو

 تلعف ىف عاكف لع "الا فامهلوه ىذلا امهثأ سن نماثلتعاامعاو نتلو#التعت مامهخأ ال

 ءامسش ”الاءذه نم لعف تاقاذاو هنملعفب ىفاتلتعا كا ذك لص الا فام ولو هىذلا ءانملا ند

 لتعن لول لص الا ةكر رين | ت لعق ف كاذ تاعفاك نيسعلا ةكرحا يلع تارتحو ءافلاترمسك

 لدقو بهو يوتخ كوكو لالتعالا: سكن منغلا تناك ثمحعءافلاترمسك اك

 لوب مضي نمضعبو لعقاجأن يبي نأ ةدارا شف ليقو عبو فيخسلوةيبرعلا ضعبو

 يبو لبق لعل اود تاغللاءذهو نقوملاقؤك اهلبقام هابلا عستي بوشو فو لوو عوب
 كازو“ ال 1 را فان ١» تلعنف رتسكب عجرسكلا لص" الاوت مهو فمخو

 نهوعبن أف لعب باهو فاو عان نملك ستاالةعبات لعب ولولاقو باهو فاو عان كاوق

 ! ل فرعا وان نأ اوهركوني ودسدل نتارخ أ ف افلا نءعا ااوعمت [ث مح لاق

 نويفنيعلا انس تس تاون اه ومش موادها عمجاف كاد او دق لوقد موضعي

 برعلا نماسانن أن اطفناو أن ثدحو قاملالا فنقفنا كل ذكريسغتلا ف نق: امكذ نولبقام

 |٠ ل _ككفاهور مسك ممن الداكو لازنوديرب اذ لعفيدب زي زامو لعفب دي زديك نولوقي
 || ىلاءاقلا ةكوساو عج ربلواهلبقام ىلعةكرذ ااواوحو نيسعلا انكتب اك تاهت فام روك

 لصالا



 1١م

 عساو نهدعبامو لس الاىلا ةدود سم تاكرشلاءالؤ وف باهو ع اب ولاهو فاخاولات اك لصألا
 ْ وأن لءدوأ تلعُم تاقا ذأ ليد ّل_.ةدقمولوقىفةمشلاوةرسسكلا نكسأ اذا نعيتاك نها

 انهي وام لوبي هلاف فيخو تءهونيز وع.ب دقلاف نمامأ ت اغلا ميففءامشالا هذه ن مانع

 نمامأو نانكاس لا هن'ال ءاملافذ_< واهلاح ىلءةرمسكسلا عدب تمهو نعب ونزو َنْدْحو

 || ل علاءافلا ليعاذه عسج كاذكو توزدقو نعردقو اني دقلوةبهناف لعقلاق اذاماسعئاب مذ

 عونولوة.نيذلاامأو لعمل نيبأ هنئالءاملااهدعب و اوهذاك لامأو ضمة تفذحدق ءامل نأ
 : 1 و و 2“ لص 2 7

 || فذ-طاومذلا ىل-ع نودب زبالاندزو وال راسب نيارط ميا رووا ردو َ

 ا تدع انعاف توع ٌتمامأو ل 000 ىل-ع ن نغبو نعد اول | لاو نيذلا اوديزب لاك

 ْ ل لف 0 م اهريطتو تدر كاف لو< يك لَو 0 لعسفب ل-هقندم

 ٍْ ذاق امنأ َّق ف ةريسظلا ىهو لع 0 نم تادعا داك د تدك كوك

 ْ ل ءاولاف اك دمصهلوق وهن نمةنكسما نا سدلامأو لع لعق نم دراطاو ربك ام ىلع نمو |!

 || ءافلاةكرحاو ريغب لومهمالك ى تركك داتاكضإلا مورا ال ناد كاذإ-عىفلا ذا 1

0 2 

 ْ تكد ناك دة كودو لعفلا نم مىغماعثو لع ةاهيفَن 5 :[ثءحاهبكلذاوا_ءفامناو

 ْ سلأم ةلزنع تاعح ا متاوأ م ”فرص:لاسإف قاقت-هاالو ردصعالو لعافاثمتوكمآلو

 ْ م-هأو ةامأو لم سدو لهذا ةزاعوامل لملم بلوتو اتا ١ َتيَلوم لهل

 هزعا سا سا 22 و2 0----2---2
 نم هلديالام ىنعم ىف هنأ ةلاراكما لع ا ا دعصو .لوع لو>و روع م 1

 د < <د 8ةدهسد
. 

 ىبعم نك انف كا بص دعم .أو تالوداو تو و ل-د الا لع عر خنأ

 | تلتعا ىنمملا اذ_هىف نكت ولف نكر حت ها,قامتوكسل لصأالا ىلع ج رش تأ ن مادبالامأأ

 ١ ا اونومعاو اورودحا مهلوق كلذ ل مو اذه ىلع ةلاداك دان الا نعت ساكت 1

 ْ مو اورواحو اونواكت مهلوقكاذو هفلةءثالو ةكرشم هنو عيوش ْ 1

 ْ كك ا واولا نهب 2و بسد بسن لي لعفام نأ لد .للام ءْرَق ا 0 حاط

 ْ 2 مداولا نمّلع لذى هاغاف هنزل هيدا ران عو تو 1

 1 قة سم عب ا , عاب ىلءاهءاحدقف و ّتدهْط لاق نءدهو انأتعا لعق لعن 5 للعقي لعف ا ةهداعماب سا

 ْ ل كراج انا 2 |نيذ_هةرثكن مّ ترك ذام لال:ءالااذ_.هىلا مهامدامناو || ْ
 و هم ووؤمم و5 ىس

 ْ اورْفف لعقي و لعف» وُتاَقو َتلعف فاه اغسل او واولإو ءا ىلا لعفعضا تاخد لد" الا |

 تلات 7ك هزمت تن1307 تطل 35 0710 دا - بمس رج تجنن 70100075015:1701ئالا طاح اهتمت تمس ل. جب ديس بوجوب بوما هت
 0000 ه



 نهدو مويلع 5 و فذ_+لاناسفواولاو ءادلا ةرثك عم م-همالاك ىاذ_هرثك نأ نم

 - 28 و سد

 ٠ نكت دوداو الا نم «لعشب لعقو «فندب تا لافو ٌتعطو تورمتو هنسيمأ أام لود ع نهدرعلا 1

 ٍ ىذلا فري !ناك اذاف يي ةثالثلا تاني مةلتعملا لاعف' الاوذهنمدثاوزلاهتقطام دا : اذه هو ْ

 هكر لوو لحما نكسن كناقءادالو اواوالو افلأ نكي لو لص'الا قانكاس ل تءملافرخلا لبقأ |
 ْ ذااهليفامولت«:نأاودارأم-م[كلذىلامهاعدامناو مهمالك ىفدرطم كاذو نكاسلا ىلع ٠ْ

 لوم ناك مهاره سلا لو نم التعم ولع لو هيف ةدان زالو ل تعا ةدابزلا فرحا لأ |
 ٌْ ايا لل ل فام ناالاذب ىذا ومالك ن موهان ىلا ج ركب ناكو لو مهما اكن م سلامىلا 1

 ْ اك لال فافأو تانأو لافأو داحأ كلذو نت 2 لالا ىفهلاح نءريسُغت 1

 دام 1 ن1 ءالاووارلاو فلتالا اوفذاحاونكساولوس م "الشلعاف قل سمتالو داس |
 !| أ سامتلالاو فر ا فادنالا اه اوهركسق عبو ٌتْقِبان نم همفةدانزالام طنفل ىلع فردا

 ٠ كلو ف ممو تاعك كا ذكو نيفر > !كنرالاو دارا يكس اوال: ال تل ع ات كالذكو ْ

 ٍ ؤ 0 000 | او كتتكابو تالازو كْلكرو تذوهتو تدوعواءلواقتو توات هاوق

 | ناال ٌتلكو تاعاف ل-تهيرلاك لسةتعبل نكي هنأ تركذام عمُتذْعمَو ُتاءافت فو تيربو |١ ٠
 ْ لءقأللت 1 ذامفهل.ةامنكسأ امةل-ةعمربغلص" الا لع فورح تءاحدقو !هملعت ديزعاتلا ْ

  0نأ اك درطعاذهسداو تاعاقواو لءفام نكسداك انك اسهل وقام ناك ذا تل ءاشب ومش ْ

 حورتساو د ٌدوصساو كيرطأو ثدرخاو ةاوةوك كلذو درطعي ا ْ

  1مهعمسمانأالا هد درطملاةغللا مفاد هلكف لاو ثوعأو تل .ءأو تليجلأو بدطَأو 1

 اهواعك ٌتاعاقىف اودعك فرح الاءذع فاو دودو ٌتايغأو هيلاح ورتساالا اولاق ا ْ
 : ْ أ اوم هوذا اور ودحاوحن هبسقل عتامف 0 ريغت الا أ فاهتلرغم ٍْ

 ٍ لوش.نأالا اورانج هيأ تاقلاوأنثاراَو اانم ىلنتالئاخ كل لاقولو اول ءافت 10 |

 ا 2 1| هل ماهل هه تاركشالو ارو ا كلذكو اور ”ودالوةنفاوأ ات

 ٍ و ريسغ للص الاىف اكرم لدعملا ل-,قفر ناك اذاو درطااريكءااوهلالل_ةعالان' ال :

 ْ دانغاو رات وف كلذو مهمالك نهسدلام ىلا لوتع نأ ةيهاركه هلا لو نم فرخلا لم |)

 لاو )من عاالعاب و لاقى اعؤاهجاك ثنكسأو تّددعا ثيح ةءبامتاهولعج ساقتاو| ١ |
 ْ اذاو اهيفةدانذالو تاتعااكةإتعمفرح الام ذهاولعجو عابو َلاقىفاهو ريغي لاك لص“الا | .٠



 وو7 ه2 وود

 ' لغتك ءانلا ىلع ةرمسكلا لتقف لع نمل فدو ريتخأ تال ءلشنأو عنف تلق ْش

! 
 ا

 ظ

 ا اوو در اواونودءاواو روتحا مهلوقام اوال فعبو لبقك رش كفو راناك 0

 0 ل يل و عزفار ورو-ءاوأ|

 ه#كلذام ىعماهانعمنأك ا ءاوساولغافتو اذ_هىفىئعلافا أود - رار واور واكو 1

 |١ كلذكو لص الا ىلع عدي ل_ءفىعمىف ناك ذاروءاولاو مو اولا اودثأل_صالا ىلعواولا

 | مصيامعملا اذهفف ل ارشد دهن" المول _متسدق اوا_ءافتاولوةن0ناو اوثوءهاواوشوتحأ ||:
 5 3 5 ريك 5-6 2 - 4ك -ٍ 3

 وعلا ل 00 أو 00 الدم_هاولاف 6

 نأ 021 0

 واو زن عوارلان“ 5 عذ "الا ول انا ثوان اللاوو الانا كل

 : 000 م5252 0 ا ا لا ع هع 0 ْ 01

 ا ثروعنه«تاعفاثدرا اذاهتءعهلئئار وءأ الأ لوقت !ىرنالا تدمحأب هلزتع ءاملاو ثد وش

 هد

 ه هرعت 7 هتلادمصأو

 1 ذوموماممالعاف نأ عا #2 5 اهلالتعا ىلع ةلعملا لاعف الاءاسمسأ نمل ةعاام باناذه و

 1 نإاكسالانا اواضد لو همه ّلهق ل ةهدالامء جت للص الا ىلع ءىبحب نأ نوهركي ممن كلذو نيعلا

 أ اتناك ذا ءاملآو واولا هذهاوزمهفو دريغل سدتلمف همف ف ذلاو ناكمالا اودركحو فاأالا عم

 ا دعبأتت اكونيتلة«ماتناك ثءحءاقس .وءاضقءأب نءةرمهأا اولديأأ5تافلالا دءبامناكو ئةلدعم

 - و عم ص و ىك وود و 2 و
 ا لعق ىلع مسالا ن ال ل-ءؤ ل دعاك اه-ممملوءفملةءلو عئابو فئاخم-هلوق كا ذو فلالا

 كخ|ىي مب دم 20 : را و ار و 00 رى و دح

 رووّصل-ءاالاناك اناو عودمو رو زم لوقف ل_عاف ل -ءف ىلع مسالا نأ ك لوع-هم

 | لوفتونانك اس قئلبالهنال لوعفمواو تفذحو لفو لعفب ف اودكسأ 5 ىو الاواولا اونكسأق

 تلعحو ناثك اس قتليالعت اللوعكم واو كاد نيسعلا تنكسأ ب يوم و عسب ءاسااىف

 | داولا نم ميل فخ كا ذناكو ضرب ةعبأنا هتاعجاك اهتنكسأ ني ءارلل ةسعئانالا
 ١ داولا اوءلقينأمهمالك نهناك ذامهدنعدحولا اذ_هراصفةمضا ةعبات اهوا لفةعضلاو

 ب امو ةمم-هلوق كلذو فلا الاب اهبي_كل ءاملا ىلاواولاو ةمضلا نم راف ةسمشلااهوع بالو ءا >

 1 لص "الا لعد> رْخ برعلا ضءنو حر وح فو - موامو ل لوا بيشمو 5

 ود

 كامل نكت م و نك اسف ةرحاه د-عتاك ت ثدءحر ود ود دويدراه 0 رد َّط امو 2 لوقف

 ا نورف.امموت | ايلا ن ممل ل قنا تاوارلانأ الت اراولا قاوم مهل عنالورم مف الا

 هي دست



 اولاقك لالستعالا ف ل هر ىرج ىرصفا متدابز عضومىفهتداب زواهلامم ىلع ئيلاام هلكت

 لتءملافلاثملاكلذاوز واح ممم ال اذهل تعا ذكف تاهت و فاك ىرتاش و ركن

 : م 1 ه0
 لوخدك ميلا لو+دراصفهرانمو ةنامو لاقموما.ةمموأوةكأ دو ءانت اكمام“ اوعضو ممأالا ١

 0 لك تصر قيرطعام سدلو 0 ذالصالا

 8 تأ < 8من دس دس تاي : ل

 ا لتعااك ل2«ةفام مق لعفب ىر2 ل ء-فمكركو ةمذلا عمام_ععءامتحا اوهركف ءامااىلا ا

 000 كا 0 2006
 : ضيسلاَكلوةكلذو لعفب ىر<2ىرك لعممكلذكو شاعملاوباعملاكلذكو لعفأق فل الا ا

 8 1 50 و2 9 ئ 90 2 - ا

 1 تسيل هنأ ىلع كاد ةد وثماوةروشملاو ةنوعلاكلذو لع. ىرحت ىر2 ةلعفم كاذكو ريسملاو

 ١ ةلعسفملامم ىلع حت اسعاف ءاملا تان نمةلع-ةمامأو ل را ا را ا

 |0011 | اهل الو لوم كلذ تاعفاك ةهدات ءاقلا تاع ءاملا تنكس اذا كم” ال[
 1 2 9 7 : 1 8 5 ١

 أ تاعقنأ(6 ةمضلا اهتهةمرغساقلا ىفاهلمقامل ةعدأت لشي بلع قاهالعجامناو لعفلا |

 ١ نوعبتيفلكسفلا فلجرلا ومر مهلوفك اذ_هامغناوةرسكلااهعبتن) تنكساذاواولا ف لمست ٍ
 م يا 87

 ا امأو ةلعفمول<فمنوكت 0 ولل_هؤىف كا نول ع ةيالواهلمقأمو اولا ْ

 ْ ىرخ طعشو مل ا و يارا لد كوكل

 || كلوقكلذو لو الامضتكنأالاةتيعملاثم ىلعدابلان مهلوقتو كلذ نم مبملامضت كنأالا اهنم ْ

 ْ لالا ىلعامساواك هرج اولاقاك لص" الا ىلعاهباقا + ]قم ىف موقلاك دقو ةعببم ْ

 ْ د 0 1 تاكدر درطع سدلاذهو ىد 'الاىل ًةدوعَل ةهاكفلا نإ [مهصعل لونان ْ

 | ءاجااوديصو زود موحت كلذو لالا ىلعاذ ىو. ّىعملالة _ مالعلةنشم مسالا فءاجد فو ْ
 : 2 2 200071 ٠ 2 هم و ل © 2 ا

 5 ىلعهورحأ ث.- بهومو قرو_ءاذهاو مشو ةومحاولات اكو اوماثاك ثءحلام ءاحأك اذه 3

 0 ,ءوج و

 ْ ل سام عبو سانا لوفاوهلوخ كلذواسما للا و 0 ْ

 ا كلوقف متو ماقأو لاق أو فرصتملا لعفلا نيد وهند دل نم عّسسأو 1
 مهد

هاصفقن كد *الس اذا ل ءفأو كم لهفأ ىنعمءانعمن "اله سأو هلوقأام ١
 همز ت أزواك ل نم ىلع 

 ٌ ا م 0 م

 8 الو هفرمصت فرمص:.ال مسال اود د هد وهو سانلا ىلعو هريسغ ىلعلو" الا تاكفاك عئئا : 1 ا

 . | لعفأكلذكو ماقأو لاف اوكف رصقلا لعفلانيبواذهنيداوقرفت نأ اودارأف هنّوق ىوقد |

 ٍ ةلعفم ىرجى رك لوُعمو رو م كاوقوهو فذ اهكردبنأل بقسم الاف لف 0



 نامءاامهن'اللءفأو ل لعفأ فتي و هنعسنأو هيلوفأ ٍكاوقتاذو عفا امد ياست الها

 ا قرف التعب نم عض لثمتدنأوو لعفلا 2 نملءفأو لأ نبب وامهننب او أو 5ر

2 9 

 قةو_مذلا عزت ةرازم(يبرعلا سعب بوو قونأو رووا لعفلاو مالا 0

 ةنوخأو ذل هذأامأو ِء املا ف ةريسكلا دنا هيف _مذلا تيفخ تعذنا اذان" الواولا ٍْ

 ا م-مياعفخ أ اهيفةمضلان ال هادا ثان رمق ةن ار متالو ةئيعأوةروحأو ذو اي ا

 ااا 2 2 0 ٍِع ٍ
 ا 0 .نانيدسو ل ةنيدقو واوا هدعو والا نم مولع فاران اةدو ا

 ١ 1 1 5ع ة و5 0 ٍ
 1 ١ لوذإو عيت تاقدةللاثم تدرأ نوب لوْدافا مهتم عسْسإريظنامأو بناوزيعاو# ١

 ١ اممتمتدرآناو مز2 نوكسلاو فذ ههكردينأل .ةلعذاو اا«. نوكلل ْ

 نعان ا < تل يقلعفلا ف ما أن ركيالشالو اوف ع 4 :(تاقن لائم ٍِ و

 ا قس هن "ذل لع اكذنإو اور ات تن مال فلآ ترمه تئنداكنأربسغلسالا ِ

 اذ هوو دو > أف متي ناك ا عما منزل ادار ةةصالواسما لع مالكلا ظ

 ى5ءوءاز

 كلذو ل« ذأ ىف كلذ تاعفاك لعفلا ف لَدْقَيو 1 ناد واهدي 0 ام«ال عفت

 سا كود1 3952 دى و2م' ؤ525751 5 وو

 ا قود عيدتو لود لوف: بح لام د15 كو عضتو لوو عسول وع: كلوق ا

 د وج

 2س 5

 أ ةيصووة مم لم تدرأاذاو تمغأ بدرلو اد: لاثمثدرأ |ذاكن م العف لفن يروام ب ْ رك

 5 1 ود :

 ١١ لععت تزرههتدش ناو ةعيدتو وشن كلوق كلذوال هفواسه-ا هني قرنا فت معا كلذ
1 » «| 

 ٠ | نآى كادي فت واذهيبقرفنل ٌةعيو هوت تاناغناو لعن ت مهل فاو تاقنع |
 سو مريص ص

 رول ١١لاق و قسد قدي را دع نم له: ف برعلا لوقانرك دامترمهلا هوآامرخ ال : 9

 هو و ©

 لاي ليت ىلع ١ طياسلا سَ 53 انهوحو ءىضد لود 2

 ١ ءاهمالا ف تسنيلانأ 1 ةرأامف ةل-ةمالاءذ_هركذننأ انعتماعاو بوتان ةئودكلاو ْ
 لاععف الان ال مم هلو أو لعفلا لام ىلعءاج امر كءابغسالاءذ هر لو لد الإ يبطل

| 

 8 1 .٠  0 0أ ى. ىدف 3 رد

 هنأق لفتتلا])_ةملءفتامأو 5-4 رفملا ىلا وحاتم ملم نذاماهاُ اوأىف ىتلامتدابزنو ل

 لامف الاءام“أنملتءاامنا ىفدشنأو هع
 لاذ ليت ىلع طيلسلام م انهو>وءىضيةرودش اختي 1

 سب 3 العف ناك اذاهندب . ومما ناكاذال عفن قرفيلاه1تناك ثيحبتر ودب قواولا ةلدصا هيده ثدسا 1

 لايذلا ىلع بوصصاا لعمل سلانأ هضم سم كانه تان هنأ فصو +لامح هب طبت دتسمناكم:رودتا او بافلا :

 اند ليتفل نال سنا نييدتةفاهضا لايدلا ىلا ليتففل!فاضأف مسهل انهدلاقي وت رزلا طيلسلاو 2

 لادلاريق ملت ا

 دع ماا ناعم ني اوم نا فعن يصون

2 



 فوه رد«

 ْ هد 4

 1 ْ 0 داو يلا ةوأا هالة نوكلو لعفلا ل امه ىلع ءاحام از ءوهئالعف نوكمآل

 ٍْ ْ ا ذ نوكيألو لعس لا لاثم ىلع ه 1 م فاشل نتادفاك ع يو لوك لوقا اقام هم

١ ْ  
 قرفادد نا ل لحفاىرخ ىرخ ْن اةتلاو ف لع كاذكو

١ 
 سم

 ' ١ لعفإو لعفاءامم“ الاهمشتاسغاو سستو ليقتاههنم هلاثمو ْىلععلا لم لقا ممملا هلوأام

 ١ ىلعنيةذكس اتناك اذاامهتلن و هشن قرت ونكسم كب رخو كلردعم نائساالا هتان سدأ

 ني ب

 ١ ناكسالا لب ةلصالا ىلءالو مالكلا ىف ل متساامىلعال فذ امهكرد,ن ألة لصأالا ١
 نك اس رو كركم ناكساالا اه.ف سدلكاق أو ماوأ ةلزخجااك اذا. هونكسلو ْ
 ١  9 8. 3ه5 5

 ا هدعدامو هليقام توكسل أ هنكلو هبل ثمأ لعفلا لام ىلع سيلان ال سال اهمف عأتاباذهوإو ا

 ١ كلدو 00 فال كنا درو اعنا نكس اذا ا ءأ ع 0 1 ل ل ل

 ١ كلذكو لاوقمو داو تموت لاعْعمو لاوقو ف لاعأ كلذكو راوغو لوو َلاعفو لع |

 ١ لوعفو عرب لووول كذكو لاوةتلاو فاعلا كاذكر لاراشر اتا |
2007 

 ا 0 وو ليعف كا ذكو ماهو باو-ور راو و لى كا[ ذكر قووسو لدوحو خو بوف ْ

 لعافتو تابع راو ناوتو 2 لاءفو ماهولاوطوة لام كاذكو قب وسوم وقف ١
 3 - ا ا ءةيوص 1١2 سو تر

 | زم-هلا فوزمهلا كرت فواولا تانيكمامتالا فاذه عسج ىفءايلاتانبو ٌشاعمو لوقو

 |ادقو ءانعأ الات دقوم اع او انو ءانوأ كاذكو ٌروباسو سو وانو كل ترك ذامو ف سوواطو

 ١ ىقواولا ف ةمضلا اوهرك اكدابلا ف ةرسكل رك ايلا كرخو ءاسملا نكساف نبأ برعلا ضعبلاق ٠ْ

 . م انلتءااغاف ةماقتسالاو ةماقالاامأف د رطل اناذه سلف لوو روثوفاوثك- اولا ن ملف

 ْ امسهل لمْ و لعْمَت د موزاك َلمفاولفنال اعذالاولاعتنالا مورا“ الام اعف تدع ا

 1 اهئ لوم ام تءاافرداصما مفةدايزال ىلاَذث اللتان رافت "6 ناعراغتاةناكوأو ْ

 !ِ لاعفالا وراك هلمزالوهو لع نم مممالا دل الوونكسأو اميقدوفذح مهماخلوهثمامأو هوو ْ

 1700 7-7 م ا 7 ل ا 7 ا م

 53 ف 2 5 5

 : - - ٍِ جسم يح

 | نأ ُلعْفُيوٌلمُمْنم ممسالا هنآال هلة ف ىرلالتءالا ىفىرسأ منذ اههلاعف”الىلاعشتشالاو |

 ْ 57 00 كنوكلا الهانمعأ ام انرك ذامامأف هلعف لَدع التعافي ولف نم مدل ا

 ّْ ْ نان ليو اولاف تلقناف ٌلوُعفَمو لءافءابن الاهذه نم مسالا لَ ولع نهال ل و ْ

 1 اًدَغْلُ ل الا ثدرأول كنا, عرتالا لعدلا ىلعالو لوطي ىلع علال وطا

 1 اردحأاذهنلص' 0 لو همني 0 ٠
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 سنا

' 
 | لعفلا ىلع مسالا اراجولو لص الا ىلعواولا ءىتحت ثأر ير ا الا همزلد ن

 شع اللة فمع هتلالو لاعفم ىر<#ىرح أ هنكلو هلعفىلع لتغاامةلزغع هله لوءلوَُمو ع

 | هملعالتمتف ل عفلا ىلع مسالاب اتسلا ننال َشياعمو لوا ءاوز م عيولو ”مئاقاولافاك قئاطاولاقل

ْ 
ْ 
 . ش
١ 
 | ةشيعم تعج كن اك لصأالا ىلءامرتعمكسكي رغلاامهلصأو ةشيعمو ةلاقم عجب وغاسغاو 1

 0 لوقتءاوسةفصلا امن ىرتالأ لاعفمنموعامغ العقم ن اللاقنلعفاىرخر لو عا
 ْ ىديرتف حامتملاو ف لا لوقنو نعمل فتدرأام ىلا نمدا ملا فديرتفدا سمو ندعم |
 شموخ دسح اولائشلا ناروتءّيدقو حادقملا ف تدرأ ام ىنعلا نمسا |

 ] ع وجاسم

 ش٠ اولا منان لاعقمن هةروصقمأم :!لءادلام ءزامفت ماا عاف لا اومو لوم جاسُنمو 1

2 
 ىهامعا ول بعف ةييصع نأ و اومهوتم-منأ كلذو ,الغا ةن ل ْ

 ا فتره هداك الة فينو ةلاسرفلأو زوعواو نءهتاأو تواصماولاه دقو لم

 ْ تواعمتعججاذا اللاقفُرا اكول ابو فئات تافاذا سي اعمو نواعم ةلزنعن"» كيلو عنمللا | ْ

 : ال نكي لا-1 فور !هذهو لود 2 ثوار لزخ 5 1 اهل دأام عج اغاناشو رد

 : : هاطاامالاسىوقأ نكت )فلا ده تدقودةولام نع ةكوش ادعت الت ْ

 || تْرمهف تربو وزغبو عاو لاف كلوةو كلذو منك تار ! ل دتدقو كلرم

 || سيل ىتلا تيما فرح الاهذهف كب رغغل اهل أو لئاق 1ر0 م6و ءاضقو واقدم جاك فا'الادعت ا
 ْ ىفةكراا هل صأامو لرحام تفااخ ند ةكر ال طأامت ,زههاذا ريغتنأردحأة كر راااهكبفأا ْ
 ْ اذا يرو وز درعا عسب الوب ل ازاعءاعم الاءزين ماو لود د ج د ْ

 ِْ دكت اهوزء-هف بادو 20 اولافو تادف اولا هذ -هتءقو : ْ
 و5 مى

 أ تلي كلذكو اًدعرواعاولاق اعل _ءافاولاق ا: اناف ُتروَعَ هلءافامأو فئاصصو ةفرعتب ئ

 ْ 00 1 كومو عر برنو بسلا نال ْ ظ '

 ْ تاقا عيش ريدك :نأ تدرأ مئاهسا لوي تناك ولو ا ًءدراص كلوت كلذو ماعدالا ا ه؟ردنال ْ 1
 اوهاغاف كد رلاهل_صأهمف ل ةعملاو افرح تعج اذا كن انزل فيدات هل 1

 : دى, 8- - و و - وب.

 : اكل ءافميو امسات عج كنكاو كي ةيردصت ل ءفلاىلءاس ساد لود ا 1

 ه5 ريب 2 سى 2 0- 5

 ا تدحو تروعن نمل او تلا افاذأف 1 1 هذا 2



 9 نكست لف فئادو دن واول اوءام !! تاطيريسغ 1 نءاناط مريطت : را ل ٍ

 1 فئادص تز ماك ترمه فاماعربا فبل دو تروم وعن ملعاوةىف كريما واولا ا

 ا نب آو نكت راصفنيسح احا نيس ءاونب اولاءاقتلالوا اوّدف امو ك لاقت الا نماهفو ْ

 ْ 00 افاق اهارع هن نملعاوق كرو اع امم ياا ْ

 ١ ا اهقفاو لا .ودعرد رك تدب هاهريطت نأ الو هلدعمزمهتاك اذهز 26 أ ال لالة ءالا ْ

 ّْ ُثعبو تاقىفلالتءالا اقف مرا

 ْش 0 مالك تأل-عا ييندابزال فرحأ هاا ىلع لدعملا اذهءام«أقءاهام_اءاذ- هوو ِْ

 !] تدرأ اذاف هلالتعاك ل تعي هلعفةلزنع و هفالعف اني و هلاثم نو كي تاكن إ كل ترك ذام ىلع ناك ا

 ١ ْ لعفلا تةفاوف لاثملاٌكلذو ءانماا كلذ هن الل «غلا ىف لةءداك لدي تاو دا تلف ْ

 ْ ال كالا نمل: كاك لصاالا لع ءاحاعرو ريو ورعب تانفلعفلا فانك ْ

 1 ناىرالافرثك ”الاامأف ةروّاو ةنوذناو ةكولساو دوقلامهلوةكلذو ام« ناكاذا لص“ الا

 | فان لدرو ُتْفْح كلذو لأ كلذكو ٌتدودكساو تدو>أةلزنعاذه ىف اذهاغاو لالتعالاو

 الب 0 0 ممر را اهنا معزذ حار مون ولام لدرو تلم

 اا ل1 لرد حور ل باولات لعق اجاج لصتالا ىلع ءاجدتو قلل جروهو قر رق
 0 ْش لالةعالا نم هلا نوريصي م-مأ اوفرعاسل و واولا ىف ةمذال ةمهارك لص" الا ىلع هاو اويل ل

 كاذالا هيف سدلل_صأالا لعفانم لدفامأو نوُسور ْودَأب كاذاولءفاك زءهلارأ تاكسالا نم

 ا التعم همفثوك ىذلاءانملا ناك ذا هلمزدللا اذه تاكو م التع هالعف نو 0 ال هنذل ا

 ْ العفن اك ذاهءانهءامم الل نم لعام هبا عورودوَق وهل ءف ىلع لص“ الا ىلع ءىب رح دق

 1 و سدو 3 0

 ا وو ا ميد فك 000 0 داةعدت نكمملام امأف ا

 ْ ظ 0 علب ب هلوقتاقلا اوك تدر نا كلذكو دو ع وريسصو لوحاولاق ل فكاذك ا

 ا ا قوارلا قرم كلاريطت ييفتاكسالا ول فس واولاو ني:وفلا عامم> الن 1 هسيفواولا تال ا

 اد داناكسالااذ_هاو مزلأو لمدة اوتو تاو و ةيئالذو لوودور ذأ

 ١ ١ ّ ه- هلا ىلعاميق ناكس الااور 0 1 8 روك لل ارغذوأ كسا

 5 | بيبشفد كسي لتعم اريغن «لاثملوُوةور ودلال 0 لاقثةسالان كاهل متاك ثدح

 1 ا , (هينانيكدعوعد) ر ءاشلا لاق مالكلا قف عشت الام يف نوفعشُ ار عملاق لت ةطرودو ْ

08 - 
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 مدل
 كي ه دع

 ف روس تاعماللا 0 الا قو هع

 34 7 1 و

 ةمغلا تناك اكميلع ف خأواولا اهدعب وءاملان اء ادددو نس
 سه ىوو

 ل لا نو ا .جأم احدو مغ تلق له تاقاذاغ - ور دوم ًءوحنكلذ و اهبفمهيلعف تأ

 العقرب هنا يل نسل امواج رسول

 كلوقكلذو ءاباهدعب و هنوكسلالوةسنكاساهابقءاملالءاب هم واولا بمب اباذ- ه9

 ثناك اذا لءننأ اودارأف لعفلا ىفذإ- ةعمتناكث محاهوماقاعاو امايقُت دولا بح تح

 م و اهو را( عماويف كلذ ناك الفءاملاهيسمب ف رحاهدعي و آك اهلمق

 َّت 5 طايسمو اك كدر و لال_:ءالادىلءاو رسحو مولع فه أدعا وهحو نه

 اهلئمةنك سات" اللوة,داولاهو وب ةسنكاسٌةنيمواولا تناك امل ساير وةضو رو بايو 1

 هلدأامناك ذات الع مع واةمسد ال مهن ىلامهاعد كلذ نى رالأ لالتعالا فرحا ملال

 ءاب تل عاك ءاملاناهرمسشل فل الا .ف ثل.عؤالمق ءابةلزنعةسسكلات هراصو نكست 31 رعلا

 رسكللا ه[بقناكاذا عجبا ف تدثيالهنافد_>اولا ىف َبلٌقدسق ناك امامأو لك( ىفلحو 5 مد ,. الصوم

 نم كلذ ناك الفهد_حاو فتن بث دقامف اهوباقي ىد ةريسكلاذعبواولا نوهركي دقمهمأالا

 2 ميك 0 ١
 5 :رانو يقو ةماق ولدحو ةليح و ميدو هعدملوق كلذ ود حاولا قتاقاملديلا اومزلأ مهم 1

 لعلاو مهيلعفخأءاملا تنك إف فلأ اهدعب تناك ذا نوكيثأزدجأ اذهو رادو رادوٌرعنو

 اك ةرسكلا دعب و اولا تاس والوحش اولا فناك 1 اعاورمس دحاوهحو نم

 كل تنَأف لف تافاكو اول تأ ازلاءدساو نام عرفك هلهف تاقاذاو ءاملادعب لقدم

 ا 2:فا ا اهد_هن سلو هسقثدب دقد_> اولان“ الضو و لو كلوق كلذو 1

 و ىو د 0 -ٍ عع و 2 3

 اهوبلقةو ةروق اولاتدقو رك قا ذهفةجوزو يورو هدو عودوغونوكوروك كلوقكلذو |

 ةرعسن فعل درط سبل اذهودف ءدفيتش نأ اواقثتسا اك كلذاواقئتساو ةرسكد ه:تناك ٌثتدح 75

 ةنامحلا سه جوأو 9 وأمسك نه4-عم لة أما هامق س دله ”الُلاوَْأت لقرية تعججاذاو ا 3

 أب روستاعماللافك ل دب ز نيىدعل لما نمرخ ؟با, ف دشنأو 5 0

 اذهى لمتسملاةةرو سضلا دنع عيصصلا لعللا مهشت لص الا لع م خاانروسنمواولاكد ؛رغهيفدهاشلا |[ 1

 قناكاملف لد-رلاو ره لوقف وضد لامر رشف عما از كاذنا افي ضنانكد 2 ُ 3

 اهامسف مصاحملا فك الدارأوراوس 00 روسلاوهلةئلامزال لتعمل ف ناك هتفخ مازال عفا ١

 امل رقلاهمساب ! َ

 ( قأن ةيويبس س 21/0

 0 ب“



 هش

 1 مفد ع. تناك اذاؤاولان 'الٌئاوَدولئاوح تافا لئاسرو لاسر تاقأك ةك ايملاو

 ىالاح ًاوسأ نوكمالونب ُ اوموانازيم تيلذاك اواوا ملقتفَدَواعتاقكلن كنف فا دعب ومهيلع

 0 كا للام يرد قرش نمو نق دع ندماالا ىلا نك اهلا ةر وهز الاكلاةرلا
 ْ نمر ركل زورست نيران تيبس داولا تيارا ٌتدَمناواذامتحا توم مامن

 ةكر لوح ل_مأالا فانك اس نك, لثعملا اذ هل ءفامن الةذاعتدالا وذلادالا ىفاوف ذاك

 فرح اواههار# ىرتح ذاقو مان نونو ماق فاك ةلزنمدل قام نكاو هرد_صع ٌكاَذَلَمْف هدهدام

 راتحاسءاامأف هارى رع افك لك لدن ولص الا نك اس ترك ذاسمف لعمل ليقىذلا

 تروا ن ملاعفلاامأف هوو دمع: اوداغنا مساك ذكو لبق ولاه مسا -ةعاملتعيرمْخأ و

 ظ .لصأالا ىلعاوتي رسأ اوان اوعهّمأواعشلا ذل ثمو راوحلاو راو كلذو لص الاب هيف لوقف

 تاق ثدح تاق تع عداكو رواخكلا ارا ال ولف !فيتكك نيح

 | سلتاع ووك ن ا د كايرع دلو دفئا امأو الوقت لوغعواد وسلموا

 1 ارد نوءدناك لص الا ىلعا نو عدبمهفدنك سا ملقتاك !ماَقتف ةرسسكه مفو اولال مق

 ةداب الام ةلز_ءاريصدواوفذ هفاونكسالو ل كوعف كلذكو ناد طم ناموا هنوزم ع6

 2 داو د ىو ( واو "152

 قوو-وفاسورووةورو ولو 'و>-وكو>وارو 0 ارو 0 تاانخ كلذو لعنوأ همق

 را ارزلر عادم الر ردا وزمحأت اورد هةقو رووتلاو كوول ودور لوو ةلااولاع شا ذكو

 ٠ م_عاع كح اهدعباب“ الدش الاهذ_هىفءاملاب كلذ نول عف.الو قس ااهلف مذلان“ الو

 مص م-ةلوةكلذو لفها ,نآقنانكلو اقفال دهام امه قا الاباههمسشو ءاملا < ه1

 ٌ «©) ه8 .ىيمهو ©
 ١ ا ءاملا تناك لوف مدلول يوقف مف وصف

 03 5 0 1 7 هو .تثو

 د 2 0 رصف ىمتو ولف جو و ءققع 1

 ْ فج ولا اقلك لذااهفكاذ ا 01 0 0-5 78 ةدئاز

 لعب هوومشفوكأااذهو ريحو روحو بسمو بو ٌتءاولاتو لعففةذ ةرطم بالا ةغناو ل

 3 ا ل 'الا ىلءدح اولا فة امن“ الراو وزواج ةانتسع و هفلاوطو ليوطامأو ىأ ارةثدورحأو

 ةدايزلا هواعج ىدحو ىروصو نادي نالووبغ قو نسا الا لءئرصف ُتالمفامأو

 تر را ريغلاو لوخلا اودن لع فلا لام ىلع يع < لام همفةدابزالام ةلزن ع هّدقل نيح



 (عو1)

 ناك ربو نايقتونا اورتو نادر عون لصاالا ىلع فءذأالا لعمل فام ْماًوصلاونوك«ل مهنأ

 تمفءالَحو ءانوفاولات كلذ از ءالعفو ءاريَسلا وهف“ ال_هفكلذكو ىوق الا :ءملاق

 يفةدانزلا اوله هسفةدانزالو لمق فاولا اك قلد نالءق ىف مهضعب لاك دقو ءاورعاولاقاك

 ناد و ُروُدبَرادنهتاراد مهلوةّكلذو هم همقوذان ؛ زالو لال ةءاك الدعم ولعحو ءاهلاةلزعمرخ

 كفو كعفامأو اهانرك دج ريك ءامشأد درطت :الاك درطملاب س دلاذهو نالادو ناماهو دمحداح نم ْ

 لعفو لعق لخدتالك ةلعلا هل تدتالؤوخلا اذهو
1 

 0 ا . ل 9 ا

 ابن الوموكلاو ىوطلاكلذو ام«اتناك اذا ىلعفكلذو #اواوءاءلاهنفبلقنامياناذهل ||

 افصوتناك اذاامأو اهصونوكتال ىلاءام الا ىرحم ت د رحأة مالو فار يغناغصو نوكستال

 هنأ لقا نأ ىلع كلديو كبح آى ضا مهاوقكاذو شيب ىنعبا نم لف ةزغعا اف مالو فلأ ريغ

 نيداوقرفاك 5 ل ةاعاق ى ضم كاذلثمو ةفص لف وك" آل

 فايوثأو ىورت فاوتكاذو ماليا قلائل تتسم  ا
 1 اسم»ا كعفو ةفص لع ندا اوقرفٌكلذكف كءفتالف ان و اندص تافصلافلوقتو ءاممالا

 ءاملا تناكث يح ىلا هقةريطتاهولعجب لو كانه لعق ريطنان هه ىلعف تراصو نيعهيف ءاملااسمف

 اراودالا تلفن ةرسلوأى ةمهذلا تئئاذا اه الاهتازمعاسما ل ادلع مايل ما

 م الاو نقومءاي اونلقاك الاةنكاستناك اذاةمناثلا اويل. تأ اوهركف ءاملا بقتال ةحفلاو

 امأف لءفلا ىف ٌقواوبلفاكو ةحيفأ اءليقو بلقب اذه م : سلو لءقونانيمداواوبلق

 لص الا ىلع نم عفو يدعو ىذوف مهلوف كلذو ءاملاو واولا ف لص" 'الا ىلعف لع

 كلذ ناكفةلءنمةناب تناك اذالو<#نأاودارأ مناف لص'الا ىلءَّسوَرَعْ نم لع سناك اك

 اهلعءاملالوخدةراكن مواوللاذد وعت ظ

 تاكو: كك اناهايفءابلا و ةكر م تناك اذا ءااةسفواولاسلت 0
 ةركلاهحر اخت تنادن ىتلاةلزغس«واولاوءاملا ن'الٌكلذو ج ةكردماهد_ءايلاو ةتكاسأأ ٠

 ءاملا دعب زحاحءاملا نيدو اهتننسدلواولا تناك الق مهتنسلأ ىلعامهرميوامهانام لهلامتسا||

 ءاملا تناكو م-يلع فخ دحاو عضومنمناسللا عفدو دسحاو هجو نم للا تاك اهلبقالو ْ
 بيصو دس لعسف ىف كلوق كاذو "ا ثاثلا ىفةيلاغلا 2 ٠ ع هه

 م "الل تعمل رغف 06 نكي ناول عبد سوة وعن ليلذنا ناكو ٌبويَصو دو 5 6 2 20 1



 (مماب7)

 هنأال دودمملاو ةنوُدمَك اولا مهارئالا لتءملاربغنمهريغديتوصخمال هاثملابلتءملانوصتعدق

 أ امهلصأفدوقأو دافتمل هب لوةتكنأىرتالا دوةيداتن موهانغناو ءانعسلاريغف لب وطلا
 1: : و 0 مى 9 ءود 5 5. 5 ءوء

 قنوكالو مسج ا ىف :]ق ىلعمبا زاك ماضتاولاو و اردصمل اواعمف لةءلاريغى سداو هلولعتف

 ا لات ثايمعو ناصتاولافأك احوتفم هوكرتا لقا ودار أولو عمشلل لئهملاريغ

 مهارتالا مءالاريغاذا ب ةةدق ةكرخلانأ ال ةكردلاترتغاولافو لع ل ءملامغفف سلدن ال

 لك اوزيل ذكف ىرغذاولاتو خفلاءإ ص أو تأ اولاتوىومأ الاد ل

 دادي اراد الو هريسغ يعي ان لعمل ادق دنا "ىلا بعأ ليل لوقو

 5 نيعلا بعشلاك 3 < لابام د برعل !ضعب لافدقو اوريسك

 ملتعملا فءالتدحوو كِل نر ا 3 ارطالا ىلعاذهلماسغاف

 مهلوفامأو العش وكت نأ ىلا المس ت دود قف درطبالىذلا ذا.شلا ىلع هلمتالو هريغىف نكد
 5325 هى وم 5 <
 كلذك تآاملا م-هلاقئتسالر و م. نءةزمهلا نوفدعاك نعلات وفد مهنا او نيظو تءم

 انوا نغوم لألف" الاددعلا فام وقد 1 وناك اما ةر و رص 0 ود و ةنودبك فاهوفذح

 تدرأاذاو زوم لاثمنوجاودارأامغاو الس دا الا ددعا| ىف ةناغلا نغءلد و نفداعركا

 نكي وقت هذهفانههةكرملا و ريغلادار طان ةكرشلا ع نمي تاك واةليكتلهَتاقَن ملم

 ا او ايفا دا ودريمك هد د ,طمةرمسكسلا تناك د ذا يق لعد لدي

 لع الااغاو دودو مومكاولاتو راو دوماومقدخا ناك اغاوءاقو راند ااا اوءلقامو

 ى 9و2 د. 9,

 رك كنا أالا لعبت ةلزنمخ يح لئملعفامأو لوو لاعف ىلءاينبامجنأ الروو دو موومق

 ا ل تكرامدا الك ا تلل ازامغاو تك نمت ٌزامأو همف فرح لوأ
 53 52و

 لقتلو ةلزردصملا ف تاقات لعق تْلَر تناكولوءاملان زو تأز نم ى مامغاف لعفأ ١

 ع ود مه ع ووو 9 2-29 , مو <

 : ا ١ هاف كلذءاب.أو ل ل و يارشامأ و لعمشب 20 اوت دوح نم تاعيفتف ترين امأو السر ذر

 5 لقالانوكس ال ماعنانوكلو كيف ل ارم لو “الا فرخ نأ ءاننويف واولا رم

 0 مهلوق وخاو غديمرخ الانكسولوالا كرو أاكر خف امهعضوم راقت اذا نيفرحلا نأ ىرتالأ

 1 ب نيعلابيعشلاك ىنيعلانام د ةبورلءايهيفواولا بلقتامسانفدشنأو *

 ينام ةملكلا اهذهىفالا عمس: ل لما قذاشوهو تقلا لءيف ىلع نيل ءان هيفدهاشلا
 عيصصلا صةعاك عيصصلا فن روك, الو لدم. اه. ص تخت ءان وهو كاذوحت 'ونيلو اهو ديس ليقأك نعل ايف نيحلا

 ا 0 لل قلاجانعلا هيرقلا بيعُدلاو رثكوهوردي-و فرصو نيعلا+ حو تفم لعيفب

 1 اهمدقواهالملاهُز در رخ نيب نماهئامناليس فق اكاد رقلااهعمد



 ههنسملا
 5< 5 ِءد 4 3
 || مهن فيعضت عطومن ماس نيف رخانأل 1 مةلزئعوا هصفاذه ىلع هدو اوزي لو لعف دوو و 3

 اع أوين راقت نمق 1 |فرد#ءاملاوواولا اور أ غاو كاذاولعفيالنأردحأ ءاملاو 98

 ىلا ل د:مانك سلو الا نكس ملاذأف ند راقثما ىف كرهتااونوكلاك ام-ميف كرلاونوكسلا

 دعمل مو د_ءلءفيامامملعفتالت ردح ًاءاملاو و اولا تناكسف افرح نكسدال هن“ ال ماهدالا

 ا” لالا ىلعاهوكرتواو بليل ةدحاو ةعفر مت:ساأ او ءفربن أى لا اواصن لاسإف نيفرتسا نيدام
 0 8 هدر 9-6 ه ى -ءدهع ل 1

 تاق. نمل يو ليف ىنينع تر نما نه ل-ءوقو هل هب همشملا كر

 ل 5 ه

 تلو وهتلااذهر >أق ةقب رطلا هذه ىلعو عسب و ع 2ع لوهران لل

 ل نالو عزل ت لوزا. نلت اللا فار اذا اوقع تأ مهعنمامعي وب ورونعليلخلا || ا يي يي يي يبي بإب بيبي بيب ببي بإبانالا

 كل ذكوواولاهمفتوكت الفرباسب ورباسلوة:كنأىرتالأ لعوت تلقنيح ةهضالتراصامنا و

 رد فم رانك الانس ال نقاوة تسلوإال ال 0 1
 اهوعدْيْأر دجأ رب وس ىف ىهذو اوان سنا لص" الانأ التر ءهلااوككرت تدعي هول

 موضع لاقو ة ةزمولاتكرتاذ قراغتال ءامش > الاه ذه ىف ى دعوت تك رانا طرا ال.

 لدي واولانأ 0 عيوب 0 ريوس ف نوكمالو ينم ل دس تشل قلاوارلا لزاما معلا َر روانز
 هوو

 الل هقولك هلزمع : لعدن لعوةنوكبالن أو فا الا اودماك اودعنأ اودارأ وفل "الازم

 ريا درا !ةدحاوةعفرمعنساأ اوفر لو اود ةلو وهو لو وفاولاق م هارت

 نم د-1| فورحري.غىفنا.ةداد نير ريع ريددق اهغدتالو دااقفل "الا لاح ىلع نوكملو

 - 2 _ 0 .٠

 عدوبو روس كي قالدك نبواولا ىف ماغدالا كرتاكف نك اساهتمالو الا داو عضوم

 مسالا ةمزالب تسدلءاملا هذه نال ُكلذو ناويد د واو عد وس د وسىفءاملاو وولاء هوقو | ١

 ءارلا ناكسم ارباب تادب كوالا نملدب يه ةاعاو تانوضم ل تو لاتو ٠

 تهشدا ذك تناك ايفءامأ اههذتف عجلان وا 3 و ريقفل فني و ودنا و مها ر الآ 1

 ىعانتب ولو ءامالواولا كان اوريغب لا «كحجواولا اوريغي لفرطوت واوو ةبور واوءايلا هذه ا

 و -ٍ م01 - معز لا 7 0 - 0 1 0

 طددارسق تافّكالذلو تعط تلفاك ٌتلدنأ ءلاعفاهتاعح ك_:كلو تعد ال لاعمف ىلعئ اود

 نيءاب نموا كن*ال ماغداب عاَس ليقول سامقلا ىلع تعب نم ىهو ءاملاتذذحو تدور 0 ١

 اذا كنألعا 5 ا كذا د اولا هيل عرسك ام بان اذهب 1 1

 و 5و »© م5

 وهواًدسستءداذاف تدور وعن ملعاوتت هاك را تلا دا
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 لكل تيلقفان عهتاتءااملر 1 و 8 21 اع ولمعان دو ت رمل اع ءودن العةو لعمق

 | لئاك ىف ةرمهلاريطت ءاباجن القن اسر تال نويت ره لاننا سود قي

 دعن لتعيلن كلو ازومهمأ. ناو هج ممم اكسف ءاباهلبق تناك ذادحاولا ف :رمهلاىلا ١ 0 و

 اولاكو ُنواِمَصوتودَصا لان يبا لعل روق الايس تيا عضوم ف ةدئازعاب

 ءاشو هرانسف الو5تءجاذاو ترمه اركان تكن ل2 تح اذاو يابعد نع

 لوداع تدرأ اذا تاوقٌكاذو نار اود هونام-ةء نع واولانأىرتالأ ءاوس افلا ىو

 ّل لءاعفت 3 اوةلوةنفل اواعقرم-حب 0 اذاو
 : | ءاةتلال [ذاول_ءفاماو

 لو ووقتاقثا 'اكريسصت ىت 0 ل "الاوهام و نإ_ه>ز>اح ممل س دأهنأو نيو و

 ىذلاكنو ىعىرجتاهورسأذ مص طاولات اك ءامسواو تمس ترمه: فرخ ارخ نسر ردو

 دئازلا رمغىلاو د ارزلا ىلا نعال لاثملا اذه ىلعناواولات قتلا اذا وانا وّساو رغد ا ًاىلا مهاعد

 هاك لاا لا «ءاحاماوز. وف لئاوآو لو الات مهارتالأ

 *« رو اوعلا نينيعلا لو 2

 ٌلعاوةكاذكو روق ناكل ىداعنالو 1 ا ,لورب ر داوعن مءاملا ف ذك ّرطضا اسعاف

 ١ ا تانيتأل-عاو ل دأن مد تروَعْنمَلَ او نمالاح ل-ةمأن وكتالا أل لاو تاقنم

 | اهلج ثدي تنم لعاوق تر مماك نم جواولا تانبك اذه عبجبف عِسّبَتْسبومابلا
 || ناواولا لقئتستاكواولا عمل قش: #ثدق هاملان ال ُثنوَم تدمَحتةفاواك اهتقفاوذ تروع زخم |

 لاحىفاتقفت امكهكرت وزهسهلا قواولا لعىر-< انابلع رن تراص 0 نا اوف

 تناكو لص الان عجور ناو لال_:ءالاىفاهلامقفاوم تراك الف لص'الا لرتولالتعالا

0 ءاملا نم نوهركيدق ع ,م'الزمهلا قاهار تختم رحأواولاعمءاملا لقد ةونالقثتست نآاملا
 

 ا ءايلاتزمهف عئاس ولئاوقكلذو تعب وٌتاقنملمعفْرم-عيوو اولا نمنوهركمأم لدم

 || عاما ناك ذا كل ترك ذامئواولاو املا تقفت|اكبابلا اذ_هىئاتفت|فَلواعَف ىفواولا ترده

 0 ارك ذامتدحاولا هام كرام باداذه هتمج تبا: ف دشنأو . +
 ْ * 0 نواوعلاب نايعلا لكم <

 واوا داوم مةفوذحملاءايل اىون هن لدا ,:اةلار واوعلاواو عحصت هي هيندهاشلا
 08 اهزمهمزللذب ونمءاه.: نكت لولو لالتعالاو رييغتلا قحأوهىذلا فرط نماهدمملز مهتم عضوملا
 1 دك طقسإ ا كل اوعلاولواوأ لصالاو ل او لوأ عج ىفاولا
 ١ ةراعتسالا لعنيعللالشح ٠ كإدرعح واهل ويف
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 تاتهوركمواولا عم ءايلاوركتتآانلا 1 ١

 تس ال م 0 03 ؛ 00 2 ٍ 1
 راددوحت لاعمؤكل دن عجلص الا ىلع عمال سك ذاانرك ذامضعب هيفىر<امبااذهوو | :

 ١ -- ا 06 2 - 4 5 هم - 2 3 1

 مم اذهز .متالورب واوعلوةنراوع كل 3لّدمو مدابقور وايدلوةتمومقو روهدومامقو '

 0 0 5 ا مر ل ها ا[
 |١ تعجاذا ارواعسو وانو سو واطو#لوءاتفااخماك اللعف لاعف تفلاعو تاقن لعامل

 7 2 1 5 و : و 2-5 ولا 2 7

 || نملك نالوا تعلو الا فورس |تفلاخ اعنا سدا
 - : ءاإ٠ ع 2 1 7 1 3

 واولاو ءاملا, فورد اخ ١ نهسبرق ثيح هيا عأقهدح اووأهل_ءفلال ةعاىلعزههلوأ'الا

 2 املا تاعشم ءامك و ءاوس ول اهدعت ا اوفا الاد_هنادعق واذا نيمالثان رك أ

 || اذاف فور ارخاوأام- مناك مم-صقاواولا تلعجاك فورارخاوأَّن مناك انه تاواولاو 1م . . 3 4 . 3 3 " ٠ 5 .٠

 ةياوعلاو ةواقتلالوةئاك لسصأالا ىلءْنب رس فر_< فوراارخاوأ نيدو نخب ٌتلصف

 || اذ_هناك اذاف بارعالافرحوامهدءدام ةنسماكااوخآن اك اذا لالا ىلءام_ه- رف ||

 || تامملا نمبرق أن افرح فرار [نوك نأ ه«-«:هدسقو ىوقأوهىذلا ل :ءلافاذكهودنلا
 9 5 1 7 0 ا كا 1 5 1

 : تروفاك تدوقةماكلارخ ا نهتد_ءئالماوصوراو رمولوقاذهل مو عزلأ هل لص الاو 1

 ا و ك 5 ع 716 -_ ابالي 5 0

 ١ مران وكب نأ كش ماوصاا ف لد الاون امملاو نمفر1ارخاو انوكب )ل ثدح ةون أو ةوَحا فواولا
: 0 2 5 3 : 

 نيآدعملا ىوفأهن الثدثأو
 3 5 20 2 و 7 0 - و 3 0

 ْ 5 عب ودقو لو وقدقمعاوق كلدو #2 تعانم تلعيفو تلقنمتلع وق نم لعق بان اد هوي

 0 22 5- 3 0-5 َظ , 5: دةددم- دم دس ا( ا
 ١ نةف:اك انههُتلَعاَفَتاَعف ,وتلعوةقفاواعاو تاكا د ٌتددْك تاع 2 وق

 1 -- 200 © ا 5 5 7 ِ ه7 4 هم و 01 ه- 83 1 2 0 21 1

 ا لوهتو ترطاب تلقوأ ادام 6 رطولوةةؤفد هرط لوقت كن اىرئالأ لتعلامغف ا ١

 5 000 و 0 3 9- 7 ةهمد ع .

 ْ لعنا يف تاقاذا تعد نم تاعبق نا دكحو اهبتءاكتول ُتْعماصىرتا يرهق ةَموَص 3

 . 2 : دم ل و 3 5 5-922 :

 : كلوةكلدو تالعءافرس الاّىفاو متأعافت فاو ل_عوفتد_ةتافاذااتمٌُتلعشتكاذكو | "5

 ودود 0 0 9 3 5525 5 0 55 2 , 3

 ْ تقويَعت نمىغو#ن كلوق كلذو لتءلارغ نمت: قفاواك كافي فاو عب وسو لودي 7

 1 هموسص ل١ دادس 9 : 3 1 1 - 1 1

 || لو ثتلعتو تاءوهةفاو تالذك ماغدا ه ف نكي لو ىلتعملا رغباملا اذه نمٌتاعاف قفاوأك |[
 || ىرتالآ فال دازتاكتادازت ءاسدلاو واولاءذهن "الت لير و تاوح ىف زيتمعلاةلزنعاذهل حت || ٠ ع 8 52 . ع وة5ة5< همم .٠ - م 1
 ْ تلقو- كلو كلذو ف.هضتاهومزل:الوام ععضوم نمفرحاوهدعب سلون اء دقام نأ | 31

 || كازكو ةمغدملا ىرخ“الانييونيتاهنيب قرفو فل"الا ىرتتاني رسأ كلذك انناك انفكرطسو ||!
 || ةدايزلانأىرتالأ نيقرتفمنيفرحا تناك ذانينرعلا ةلزئعاها هالو مكدئالو اه-.ئمْدَمتأو عَ ُ ةءوو ةسءؤوصا 1



 (ملبد)

 اهارانههترحكلذك ةداوزلات زاك الف ٌتروَهَح ف فيعسضتلا اهمزلدالو قلت ان يفىتلا ْ

 ءاملاو واولاتر 33 ىر ٌتامهَؤوتلَوَءَة فر ناك اذا 'الذكف هد ازواواهد عل نا: لول

 5م 5< رز)و”ةسض .

 كالوقكلذو نب قرتفمنيفرحاناك امم ال ءانالو واو امه دعت سدلو امهر لا طعيفو تاعوؤىف |!

 هللاعانن ا كلذ نيسسو تالعق ىف كلذ تاعفاك ةسمذلل اواو عد وءاتيلقل و وة ع و ودق

 لوقت وتر 00 اهرسهأ نال تلح سنك اذا تعب نمل -ع وق ىقعأن واولا تلقت الو ْ

 تاقُثْلعُف تان اذا ءاناهد_بةثكااسا منمال ها ما
8 2-37 

 تالعوف واو هلْزْمَع ىهذ َندوِدْعأكلوقك ءاياهد هبت سلو عقتدقواولا هد هن التر ومسأ

 لعق ناي رد مذ واواهدعب سدلو عفت :دقواولاهذهن' ا ىهكلذكو تما فلأو

 سيضم يي كدوم جحد ب
 ىددو د الاثم لعرب وما تب رحأف لهءملامغىرخلو ا 1 م لولا يعرج

 موملا نعل و اير هلا يمقن ”الءابواولا تلقت )لوناكملااذهىف توه ءاوناكملااذ_ه ا

 : فردين سطس نبت نب
 | ءابو لتعملا اذ_هنيناوءمع تأ ةيهارك مهدالك قاد هاوا .عتسل ناو تدع مدن اك لاَعف

 ايف ا ول ا ايل عةيىف عمتس نأ ةيهارك لع هيف ةمخلااهلخدت

 در يا و

 فرتصت ىلاغشتسالا نم م مسهمزلب املا اه ىفا هو كفر لءفغلا فاهدحوواولا نول ثةسداوناك ْ

 ىو < ىو م 1

 سوو حبب وؤءااو واولاو وأكل ترك ذاموحن ةسيهارك هيماك. بال لعف ىل ءءاجاسعو نلعقلا ا

 و
 2 ا الل د تكا عر د غنا ملكش تاو تأو تحرر تونغ الك مونلاةلزتع لوو أ

 لع موءلان : ءساسقلا ىفَتْدَعُف لوق نأ هلق. فيك ةثلاير نوافئسا م هيفعمتمدال ||

 1 قاهلقت كاذكو مانأق اهتءاقأك انيه دارا سذدت ألاف ٌتدوحأَو كتارط الا 0

 مو يل 1 ع ٠ ف ا

 ْ ءاملان" ال موومو موو ا ل ل :

 9 دة ة5- و د.

 او اعتراف اهدحو عتتدقر تع نا اناهدع ثوكل نا هلال ١

 يح تاقموبلان ملهم تاقاذاو تل و ا

 | || دنس تانعاام انههتلنعااهتأال عا تلقف ترمه علا ىلعترّسك اذاف مانآثلق ||

 راسم ىرق انك تاق نمل َكوف ىرجتا دست رحأاكف واولا عمل ىل كاس دقءاملاو ْ

 3 م اكاهتمتلع ولا تأ 01007 00 ديلكو فاامأك لو ||

 5 ذكو نانك اسّو-ةيالئلواولاو فل الاف ذح همفناك اونكسأول ممن ال1 تاعافأ

 41 كنت واولاو ءاملا نم ٌتالاعفا ىف لاجل ل لق كلو كلل تال داو تالاعقا ْ
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 ك0

 || نآوتدحاو لكى هت الماهدالا همزلد امتلزنع راصف ناقرتفبالا أو ةدحاو ةسلك قامت أل يق[

 1ْ اذهاواع علو ءاجتازنج ل عاف ىف كاترك ذام مج و ةزمهلاه.ثنماهوحرخأو ماللااولوذ |

 (ا/ابل)
 ١ امأو فا الا تءاةث بر وضو توها تاثاك صو.با تاقل_ه:تدرأ ذاق تكصاساو ميج ديس فس كمال ل ل ا

 , 2 و و يسدد 95و23
 ٌتْدَصَساو تروا كلوةنٌتاعفا ل -

 ِْ لعتلاسدْرَأ اذا للعفو آو ثاك نم لاعف ىف كلوق كلذو يب اواوءايل هيف بات باباذهب
 || اذه نماهدعبلا هام لاتحرخ تح عيبدقو ضرب ةلزنع ءاينش الاءذهل هت لولاوك
 ْ سدل لءغلا ناكو ةّدعلامذه ىلع مادام لرالا نم مسالا ناكو فرحأ ةعب رأ ىلءتيراصو

 | مسالاو نآوبو ةراطتبلا نموطون ىرج لع هذ وجا ذكهاذهناك الف ك رضا هئاب لصأ
 ْ لاو ةفانلا تيت وقب نم برعلا نمانعم» نوم كريتعرحب

 اًناَشَم اهل امل اكحأ دقف نار ا د

 لاعُف ططوعلا
 || كولي ءانو ءوسي سوح كلذو ب واولاوءايلا تانبنمماللا عضو «ىف هيف ةزمولا ام باب اذه
 أ راووأ ءايماللاو نينا ءاملاو واول نأرلعا « اشي انو 4 ىف فو مى َءاحو اد 1
 أ لف يفتت ةلتعااناو ىفادحالاو سابتلالاىلاو نول ةئتسي ما اوراص ناذاول فاذا مهمل
 ْ عسب عاب ولوة.ء لاق ىر-تىرحت فو راطاددهذ ضرك تر ٠ دامىلا مدري_د كاذناك

 || ترمهىرتامءاج كلو ق كلذو نيسعلا تر ههاذاءابماللا لوتكنأالا تاهيباهو فاك قامو
 سومصة <

 ا نمد نيبماللا لهل نكست لو نانزمهتقتلاهزوم_4مماللاو عئاب ف تزمهىلا نيعلا ١ 0: م 2 ءاعد :

 ْ الفئات دادزاثانز هلا تمزلالف هللا ءاشنا ماعدالا بان ىف ديكرخسو هقراشب الفعسغتلا

 ءابهيفواولا با ةنبايىف دشنأو +
 انبايتمامحلاةل+اكحأدقف * اططوعواقيتعاين ةرهاظم '

 نيقيلا نمءإصأو نقوم ف تناقت اك هلي قاممامضن اواهنوكسل ططوملاىاواوءايلابلقه_.ةدهاشلا
 طرحت تطاعلاقب هنا مءزبهبويدسري غو لمعمل اذإاططوءواطايع طيمتةفانلا ت طاع مللدف ططوعو
 نملاثملا اذهىلع هئانب ف ططوءريطتو ءانزمةلديمريغ طط وعى ةياصأ طوعتلةنملوقفواولاذ طوعتو
 ليلقي رغوهودو_.:داسردصمددوسل اولمعمل اذاذالو فالا فاما تلاحنمللوحلارداصملا
 رخ [ ىلع بون سل ةرهاظملا ل صأواهرقعواه.#ر طابتءال م.ملاوةوقلاةرف اومعشلاةقراطمةقاأ فصو د
 أ| عدقلا لولا قيتعلاو تنمءاذاىوذت ةفانلا توندقو مثلا ىااوهناطب نطاملاو :راهظام_ممرهاظإف
 ' هتوافت عما هقلخ مكح ا دسق :وءاضعالا نيرام ةدعامتم قاحلل اد ماك امن انمي دسعامذملا توأغتمل اوهناامتملاو
 : هددسو لاب اونمسلا

 "31 هر عدحل



 | امأو تيَأَوَتْواَننم هنو ءاشعر اذه ىرحأف عما ف ضرعن مزمل تال ااطخ ةازاع |
 1 3 . 5 ٠

 : . و ٍ 8

 || اديألئاعق ءابنأل_غاو ن اياطمىرختت رجأ عملا ف ضرعتا متزوه تناك ثءخاءاطخ ْ

 (ٍ ًّظ يا ا 0 8 كيش ا

 نم لعاوةتلقاذاو لعاعقب ْتمعو كل ذك الاذن 0 '
 : تلق تئ>

 : تدرحأك:* الدحاولا ف هسلعت ناك 0 اوتو نيفلوقن# و ْ

 | [اوسايابسلوقتاياطقكف وسو تنس نم لئاعقامأو توت نمدحاولا ىرخاهدحاو |
مهومتو ءاشو ءاج كلوق نأ م 3 ”«ناكف ل لنا امأو ا

 ْ اذه كلذاومزلأ لاقو ةيولقم نيف ماللاا

 ١ ( جاععلل ( مرخكت ولاول ار اوناك ذاهمفد ا ا

 00 اىربعلاو 1 الا اه ب د

 .(ىرجتعلا ميغ نب في رطا) لاقو

 الغم تداوللا ف جالس لاذ ا ا ا

حءالؤهفهحالس كانوُكاللوقي برعلارك أو ْ
 ْ نءماللا اوملقن لمهن ”اكءالؤهو' ةرههلا اوفذ

 ْ قتلتنأ:.هارك اهفذ_دىلا 0 6 نهذ "الل عاف اواعن يح تدح ْ

اج ف ةرمهلا نأ ن1 را داع نامت ءاملاوفلا' الا ْ
 1 م اا مملا ىهء

ْ 
س وس نمو *ابف تحن ها لء-نسح نيلوقلا اكو نيعلا

 ل ال او
٠ 

 ال اسم فلفت كناف ارو د تحن ناو توأم م لعافك ىهف عمج ىف نطرعت ْ

 ىووو 2 و

1 0 ةرقلا 1 1 َْت دود 0 رفا مهتم لع رىأَرَد 5و ْ
ْ اةهموز رار هنزههأ اداقغلال كلذ تلعفامناو و 5

 

لعجا ذاق ءأم ءلاالوواولاهإ_صأءى *ا عه سدا هن“ ال ءاج ىف ناك اكٌبلفانههنوكي سلو ْ
 ٠ْ 3 :رط + ة

د لع الااسغاو ضاق ءاكه دلع ْ
ملوقىفءاح ىرحأ امنا ديلا نو

 ثالىر تبول ةم هنأ معز ن

لا ريسغهل-دأز ارهم ىمانهه سو ةرمهلا ةهاركواولا اوءلق ثءح ْ
 ٍ . ارقتلقتعجذاف ز زمه

 ْ وو ءاشسو أتم ىرتتن 0 داق ض ءهدتسلودحا ا!فةتاممز هل ال ءامح ا
 08 9 6 ر هره6 و 1

 ١ نازوه هم ٌتلقو تفي نما نأ لوقنف نمو كنج نم لءاهنامأو اذو 5

بلق نم منكم ةزوه-عم اللات قفاوأإف ا
قي تناك انإق اًناَطَحوءاج فاجتبلفاكدءابماللا 

 1 ءاببا 

اللا عضوم قهنفزمهلا اما ىفدشنأو د
 جا الوقواولاو ءاملا تاوذ نءم

 ٍ ىرعلاو اك الا اهم ثاآل د

 00 ل ل ا
 معمتداوحلاف جالس كاش * مككذا[ىننافوفرعتف

 امه :هريسفتبا يمد 5و كئاشو تزال 0 .وتال باق ىلع ا



 و دهم ىلا

 ْ تاقنيحتد ,وحو تن 1 رملدع اوفىرعتثد رج أعجب لاحق نوكتاسغ ا ةزه-هلاتناكو

 1 ةيوا_ةماهلعح نمو اناطمىركع تن رح ًافءاناهد عب وعما ف تضر ع ةرمهامن' الان | :ء

 ْ لصأالا ان رمهام مم الءاوّدو ءايجل اوقينأ 4 ىئيش وهف عئاودي رباغاو عاوّسةلوقباه مشق ١

 ] واوىر< تب رجا فاقرطواولاو ءاملااهلصأ ىتلا نيسعلا تاعحامتاو د_حاولا فن وكت ىتلا ْ

 || لام ىل لقاك ءادابل ثار ل فندي كاكفانقو لاف فتيان هوم ١

 | قدوكتو ءاملا تان ةلزتعا هه ن وكت نكست د يلاَعشب 0 راك قد دمك اوقّباذو ْ

 ِْ نكن عزب لوقت تنك داورغأ لهل كنك ةدنكا ااقلأ واعمل نمو املأ كلك ْ

 ْ ليال لوةاذهو ىبرتىرئعر#تاذه ىرجأف ءاءلاتاندكءرئاسو ةزمهلاةلزنع هنمتلعف لعجتل ْ
 ] هتلأسو عمللاف تطرعةزمها مالا اال وق:لعاعت ”ةزامتدحو ُتْوُس نم لعابفو ْ ْ

 3 . 1 - 8 : 2 <! 3 و م 2 1 ص 2-5 ردو 51

 ا 1 ةرههأا اوثد_دهن اوساولاو ندلاو ةيم الع هلزتع هءلاعق ىهل اهو ةسفاوسةت وس هلوقنع
 ا . 6 مل ف َ 3 3

 رعاشلال اق زمهلاهلضأ وكلم فز حملا ك رب قعم ْه را أ عمجا 5ث ثالو راقت لا اوقذدس ٍ

 بوصت اسما وحن 1 23 2 1 قا

 002 ل

 و هآ 4 0 3 < عم /
 ! ءامشأكلذكو و ولما كلان نايس تا هةاضرال 3 ؟ موكل اماولاوو

 6 . .٠ 5 . او <: د 00 9 3 ا

 !ج لحمو .نةمدلاونب واولا اوهرك.ةسووفاهلصأ ا ءاو ىسقبول ملا نمت دريظتو ىواشأو 1

 ] « ىلا مويلاوخ ناو ناو يه هي رعاشلالوةكلذ
 و 1 ا 0 1 5
 ا ردجأأءاملا ىف وفد ركسو لعف ىف لدعت داولا هذه نأ كلذ عمو اذهىلارطضاف مويلادارأاغاو 9

 | ةرمهلا عمواولا اوهركف هئواما هدح ناك امنا هئاس# .صووقلا ةلزنعموملاراصق هركتشأ | ْ هر 0 د
 1 و 5 م هو مم 5 3 ع :

 1 واولا ن مدرك امل مةرههلا عمات ماوش ركسف ءاثيشءام_ثأ لص ناكو نالعئتسمنافرحام مآل 10

 هديعر همقاعات أملا قدشتاو 5

 تبوصيقامكاوحن ملزم د كال نكلو ىسنال سلق 3 :

 ك المن ءاهنوذغ ةزمهلا ف فخ اكلمنأ ىلع هىلالدتسالاوةكتالملاد -اووهو د 00

 دةلوةيفال>رحدم دب هثاسا ىلا هتالسرةكالملانالتءلاسرلا هوك ًاماوةكرلالا نمندسسكللالا

 لز: بوصد عمو كداوكإا كن اكف كاضفوكتراهطف هكئالل ااه سو كتالخ اق ىنالا 1 |
 ١ ع ىعل امويلاوخ أ ناورم ناو زنم 5 1 تايلاقدشتأو +

 دي دشلا ىعل ا ىنسعموةرسكلا ءاب تماقفافةرو كما يامق بل !تعقووو اولارخاة ىلا لا عويلابلق هيفدقاشلا |

 0 را ل>واو ثءثو ثعشأ اولات5بلقلا ىلع وده و عونأ موه ليومالطلادب دش |ليل لل ناقباك |

 ريتكمالكلاف |



 ا اوبلقممكلو ءاثيشنواشا لأن اكو ةواشإ اهيلع تعب كن اك راش اهلص ى واش أ كاذكو ا

 | ءايلعلاو املعلاو ةوادح هملمحو 3 عش اولاق اكو اولا ءاملا تاكماوادمأ أو نيشلالبةةزمهلا ْ

 ْ ىعماهانعمناك ثيح باقلا ىلعءابش *الاهذه لجاسغاف تآكل و نمط تقلا ىفاذه لثدو ْ

 00 | ف نو ام ةلزنم اذ هراصف ظفال كلذ« تلق تن اذاه..ؤ ظفالا ناكو ه-.ةكلذ درطدالام ٠ْ

 17 1: ل افر ملا هيف هذيام ءانعم ق هظفل نموت ع دئاوزلا فورع مفرط ||

 لكى امهيفدرط» كلذن 'التدح ىبعامهتمد-او لكو بلق +. ف سلف هودفو ٌتْذَمَسو ُتنَذَح ١
 تلو ١١ كل |عمقور تداقاذاانميدر طبالامةلزنعاذه سلو همذ لعفلا ف م وىعم ا

 هياعالخادكاذنوكي ..اويعالا لم الاوهدحاو وأل-هفن مدانعمقوهام طظفلهظفل 1ْ

 | باقانوهسلدن الراو فلو ذلك امأو لسان لون اذ هع.جو دئاو للود ْ

 اعضومهلاذهف ردد دئاوزلا فورحنمفرحالو

 نون ال فعضأوالالتءادشأ تامال ن نأ لعا © تامالهيفواولاو ءايلا تناك امباناذهب ْ

 انغاق دوك ةفاضال و ةينئتلاو املاك غن ىلا ةفاضالا وني ونتلا عقب نويلعو بارعا فورح ش١

 تانيعامهف 0 وقأناكف رح ارخ نماندعبالكو ءامنثالا ذم اهيلعد معاا مال تفعض ْ

 لعبت أ .عاو « ٌتمرو تو رغوف كاذو كير ع مدا انا سيعرف ١

 . الأ فرملا نمهننع ةكرس نوكدءايلا نم لعشت و هيدر ىلا لدعلا نم «معد 0 واولا نم
 ١ تحلعف.و لءةبامهمزل, مواد أل عقب تمر فو لع_ةبادنأتوَرَعَف نوكسفهد عب ىذلا 1

 :ْ تلخداك امهيلعلتدتدق تاع نأ لعاو « امهلالتعاك نياةعمامولبقاماواعح من الاتلتعا ْ

 ١ نوكمآلو اد ان واول ف انوكف لفامأو كر 2 دوا تاع معو افلم ْ

 || فرصتى كلذا همزليف لفن "الا ىلا فخالااواةئءلاونوكب رفات رار رغب مهن الءاملا ىف 1

 ْ اوهركاك عفرلا اهلحتدمالو ءاباقئالو ةمضاهلمق ناك ذا لاعت ليف داولات أ لعاو « لعفلا ْ

 ١ ا 00000 7 1 كاناوهرك نآرد ب دض الاقثوغلاو توملاو مش كلذو : لف ف ةمضلا ِْ

 || لءفاولات اذا مهارتالأ ءالا ل للا ان 16 رلع نع ايف حفلا نال نواس ا

 | قلك اهيفةعفلاو اهدعبواوك هيف ةمضأاو ةموألاو ةموشلاوح كلذو. لعن تلقب نم ||

 ل ريو كورد وهكاوقكلذو اهدعب

 | | ذا ٠ 1 اهلبتو تراصقتاوارلانمءركامابتمهركيدسقتآايلاثآال مضواولا ل خد



 ٠ | لص'الا ىلع ةحتفا اهل ءقواهول عج لورسسكلاو مضل ااهلبقو تل ءااك اذنل[تبلقو تاتعاةمتف ||

 || تناكاذاا اعلى اقناعاو نوكسلا عضوملا اذ_فىفاهاصأ امناو ماللاهبق كرمال عضوم||

 ْ ءاءلامةفاضالا داسبيلعع قمن رم 8 وو رتل لفارس 0
 |١ هدهترثك اباناماق:نأنمادب._عالف ءاملاك_سفنىلاةفاضالاوة#نثتلاو ىنهكلوؤوحن ا 0. 5 ا 10 1 "0

 ْ را وميلع ف ابن'الا مناكماهوادنأ تتثولا ملع بلغت دق ءايلا تناكوامياع ءامشأالا ّْ

 تي ب

1025[ 

 ا ورعماولات م نمو بفم فش ثا يو النعال ة ملا بامور تكنلا ليقام ٌ

 ا أه تدم ع نكيلو مومذم فرحا هلبق ناك ثيحاهو سنمار تو عاف مو كنا : ا

 ْ اهنم :.هأمو ءاملا عمل 5# ًاوهاملاواك ر-طااوكئابزناه دودو ضب فر سكت ىتحاهعمدركل | كلب تسول تمسصسم السلال

 ْ داولا ف كلذكاتنأك اك فخ أ ايممد_قفلاو فا" الان الا هيلع لدي هناف بصخلاامأو لرأ 1
 3 3 ا - هر 0 2 م

 0 اها.قواولاو ءاما|تناك اذاو كمر نأدير زتنمار نازك وهو كءءاران_هكلدو(

 : فرذل + اريصتفافا[تملقتلتعا اذاف ةريسكلاو ةهضلااهليقو لص الا ىلع نكست لذا ٍْ

 : ارعو يربو َىَز , كلو ة كا ذواهدعبامتاعاثمحواولاو هاملا لمق ةكر كات ناك اك اهدعب ىذلا ٍ

 ١ هن ”الل_دالا ىلع ناساف نيمرو توْرَغو تممرو توزغوههأو ةأمأو ىَّرُعمو ىو رع وأ

 5 ا -

 3 ارا اامهل_صأوةضاااهامقوواولاو ةرمسكلا اهلمقو ءاملا تاع | لك الا ىف ةكركم :

 1 سلو ءانتسلل تارسعافزخ تناكو مسالا موهشم فرحا_ابق ناك اذاواولا نأ ل-عاو 5 ٍ
 . . ا 30 0 8 5 د
 واولاتراسعق ىرتأك ق->أو وقحو لدأو وادكلوةكلذو عسب ءاملاثت ريدك اكمومذملا ا

 ا ذاوا نع تسكر تا ءامسشأ الاهذ_هن "الناوُفأ ةود شو ناو ءوحت كلذو 5 2 :

 ١ امناكماولدأف ى ل اولاف اوت و ةوسلفاواكو نوتلاو ءاهلاووعانودتعقراهومنو لد ا

 ٍ ل رع درس نك اننا كرحواولاو ءانقلا نق 5 ثاك اذاو تارعالا د را ءاملا

 ىرعت ىرفاحوةةمام عامذام نكي موةعدو داوالو: هرمنا و كو ءاب عم لهن ”الولدو انو ف كاذو ا

 || عملافهجولاو ةريثك ةبن رءىرخ'الاو واولا وعلا اذه هحولاف لد. نك اس فرتألا |
 : ثورط:ث]م !مهضعد لاو عجالدأن أم عجاذهن الو دو ىصعوىد: كلوقكلذو ءايلا : 7 ::- ىلا - 1 0 / 9 3 0 , 5 تاك

 ١ تناكشيح ءانلااهتمزلا مناف وحلا عجيدارأ اغا اقاذ هو ودءراهو بستن ةريثكو كف ||

 أ( ةمضأاو ءابسلقت ىتءاملا دعب هركتدقواولا نال اهيفرال ورك ا عفرلاا>ديالوا هابق ةمشلاو

3 -ٍ 5 

 ل 7-2 89 وسم 4 8 هد ما اج دمع ءوو

 | فحنكت لو ةمشواولالبقناك ناف !هياعواولا نمواولا ل عبلغأ ىهو ةمضلاو واولا نم

 ا ودب
72 
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 يف ل سس 1

 ظ

 ظ
 ا

 - 1 2 0 7 5 و 5 و ا
 ١ ءاملاورسكلا !نممدعتا] فورخالو |نورسسكم د_قوممصيبعنامشدعتأو ءامف لدن ءايلا ا

 ها

 ُُط

 صاقو نبا هسا عطابشما
 1 يراملا

 ايداعو هيلع دعمت 4 ام ا .اعدقو

 00 هاك ل ل 0 ا
 سلام اكمالاااوا عش. ىدعو ىز عمو ىنعاولاق م منأ كلذ امهاعدا.ةاوداهشل اوءاعااوءاضعلا

 : يو وأدى اذهنوك,الو توكسا|اههاامزالني:ءواقمالانانوكتال ةفل دعنا معو اهعضوم
1 
1 
1 

 لا تكعو ءانيلا تريغل كلذ تدرأول كن الو نيعلاب س 0 كارم هلان" الامهو و

 ا نءهسنلا ا امهوكو ىزعو زاغو< كاذو ءاب ماقال ا ادمأاهلبق عقت الواولا هذهّنأ 0

 : ألا ولامن ىلع ءابابتك ل تدنن لاق عود علاقن .ةغاف ٌتففُح اذى تو قرع

 5 ْ ٌلسعفالو نسف اذه لص[ سلو واولاسلقو ك.رغاااهاصأاغاو ءا لا ةعيزادقا تفحم

 صم دمدص

 ْ مواولاتلقو كير عمل اهل صأ ام ةففذ تناك الف لح رئاوضعلاولا م لحرلاو 5 ولات مهارتالأ

 ةهخلا اهل دتال تناك ثيحناناك اس قتال هن الق ذل اهرسكولو نيعلان بالا الَئْرَغ

 سلول يكف لوقناكو رقع ال تلا فن همه «نقومف لو ةكرد ا لفيت

 قرا ا ص اوون:ثوقيةيدلامال هيفو'ولاوءايلا ناك اميابفدشفأو 5

 ايداغو هيلعاب دعم ثمللا ان" ا ا لم ىمرعتالبعدقو

  لقث 'وهلقث عامتحال عينا نمدملف 3 ءاعال ادت وواول اودمضللال ان ةساىدعمىل اود عم اقهيفدهاشلا

 - يييغتلاوبلقلا فىدعىلعاب ,راحاب داعم لعب نيف و وعغااضدءو وتساتعنموهوىءو -اءو4 نمواولاوةمذلا

 , لوقت ل 2 ىوعتلك هتاف ءىرحال اوعفعنال مخل ارا بسشتءذوذ شن رمد ومهم ملا بهذا عيصصلا و

 هتيفامهملمز فالتخا 0 هربيغتلا قا وتسادقو ةءاعىدعموهفهيلعىدعلاقي انكم ءاعىدعموهفهياعتودع

 1 1 و 4 1 7 هَ 1 7 2 1 3

 | هيفداولاتيلتامةلاقو ىث-رؤوعو ىدعو قحو ىدث موضعت لوةكلدو ةدمحةسغل ىهو

 : هباواخو ص ساولاقد و اولا إ_سأ اغا و مش اواو ا لدور اهردبب داولافو

 ا وح كلذو تزمهةدئازاغلأو اولاو ءامل| لق ىذلا نك سلا ناك تاف سا.ةااوىلص الا ىلع

 ْ ىدنيدعلا كفن واهتم سدلدن اك اهوحتو ءاضت ىفاهواعس كا ذكف ئنيعلا ندوات

 ْ تيئتةمضلاد_هنواولا نأ ىرئالأ .الالةعادشأ ةمتفلا دعا ن”الفلا الا ىف لالتعالا اهومزلأو

 !١ نمل اوصفريغتالو ةدفل اهل خدت ةرمسكتل ادد ءاملاو ةتةلااهلخدتوةود 5 ىفو لعفلا ف

 3 أ

 ا هلزنع يهلاعفا ا فل يكسو ءهلأسو لس !انواوواولااوربخد

9 
 : تاك ن نملهف ف لوقو ةكرذساتامثا !لكاو تالا لكاوو كوخ ةرسكملا اهلمقو

 ا "رخو ملت لوقت كن را او

: 
 ش

1 
1 

] 
9 
3 



 ١١ كلذ نىءغنكنأىرالا ايلا ا كلا مبلفاسغاواولا ن “الى رع لزنعاذ

 3 لاق. نعف تفس نمثل تاقاذاو تد : راو 22 تلقا د اامهوخو تالفتتسار تاعْقَأ ٍ

 ماد 1:

 تونا ترمس اك ةرشل ةدهاتا ال تس تلق رد

 ١ ةوادالاو ةوام_ لا كتوف كلو # بار ءاقرحن كيم اذ اىل-ص الاى لع جرختامباباذهؤف ا

 |١ قواولا تب وقاك تارعا فرح نكن ثدح تي وق ةياهتلاو ةناَقلاو وا الاو ْ:

 ا 0 يسلموو نال و أ مهلوقشافو ود 8
 المهارة نع هش اأسو اهعريغْتار ءالا ا :

 مالو لع كح اوان از دا لاقت 0 3 ا

 | تةطأامناو يو ذر ىلع اناج ثيحسْضصو هم اوافأك ءانعو ءاظعو هالَضاإ ٠

 نمامأو ةقرامتالت أى عهمفءاهلامّيوقَو وسل ءالاشلا 0 اهنمكرتت امر 5 [ءاهلا ا '

 ا ىلع هنتي |نامص> لاق اذا هنأ ءامعلاو ءالصلا ىلع د_تاولان يسم لهنأف اع هيالتملاك ْ

 ١ ةلزاعوهلاقفنسانتلا نعه-ت:لأدو ناتيصح لال كلذ دارأول و مالكلا ىف لَم ادحاولا ]

 ْ لص'الا ىلع هناا ناو ردماولاك نمو ءاهلا ترشأف هقرافتالووخ 1 ىنةذابؤلات "ال .ةيابقلا ١

 || ةمزالءاهلا تناكو 0 ودفمفرحواولاوءاملا ل .ةناكاذاو هقراشتالا ةدابدلا مدت ةنامتتال | )

 ا ا ءاسدلو ان ةانهو العلا اوت كاذو هاه نكن لولا عازنسمالا نكتلا| ٠

 ورد تاديربوو لو غنا لفل فد وضنماغلزخثناك ةهضا|هلءقو كتف كدخ ْ

 ْ اهنافعضاوسل نم عضوميف 0 اهل همم افلأ تاق ةكف ءاملا ل بقوأاهلمقناك اذأو 7

 ْ اهمزاورب_غوأ لعفلا ف ةكفءاسسلا ليقوأ اهليفناك اذاو لعفلا نمل ترك ذامتلزنغ ودي

 اوكرخانك اساهدعب تأ كب رخلا ىلا مهاعدامغاف تايّتعلاو ناقّدلاامأو ٌريعتالْن أو فلالا
 نا سارتالاة ذاق ذا اوذ اور لا

 1 معواولا لبق ةريسكلا تناك اًذاو ناوَركلاو تاوّرملا نامقّنلاَو تاّسغلا ل ٌثمو واولاو || .

 ْ واولااوماقدق منال ءأ 00 مزالربغ وأ مزال ارعال هلع مميام اة ْ

 ْ طايسلاو ريس اومايقلاو ف كلذو ارسال ءاهلمقامأ ةكردتم ىثو ءابىوق االال:ءللاق ْ :

 ٍْ تخا منو ونمكو ءاملا املا توك ىذلاّىءْضأالا اوملأ وحلا اذ هىف اذهناك انإف ْ

 ْ مناك كاوق كلذو نيفرحد اهلا لصت نأ نمت ننتقل تال اذاكنل

 ا امه و 5 ةَسقاراو ةنذاغو صر "نب كا تو ْش



)#85( 

 شامه نكمل اذافدكف وقل" الاوفرح |

 , 0 اذا كلذو « مدا تملا نرسل اواو ءام |١ ه5 تاقتامياناد- هو ْ

 م حم 2
 ١ ١ لعاعوك رت ةفص تناك اذاو ىردكل اى عدللو ئىردلا ىورسلاو ثو اولا مئاكماول أ

 || عضوماواول دست تنك ك :الىورتافلا سان رتنكولو ايدو ارشاد مو لصأالا
 | ريسغت ةفص تناك ن اسمن" ال لص'الا ىلعفواولا نم كعفامأو نيع ىهىتلا واولا تتوب مالا

 1ْ 526 0 0 تا ناو 0

 : لعفف يعيانمات كمت عاملا ناكمر اولاتادنأ اك و اولا تاكمتلكممعءاملا ناف اسما تزاك

 || ىوصقلا اولاكدقو اًمسُقلاواَلملاو املا كلوت كلذو .اناكتتل ىلعف ىفواولااهياعتاخ داك

 ْ ىلعءاجبابلا اذنم لمت - |ةاذاف ماللاو فل "الا ةغصتوكتدق امن ا[ *اللص' الا ىلءاهو رحأف

 || لص" الاى عهو ,رحأف را نا قش "الا لعءىح نأردجأوهوةغصناك اذا لصأالا

 ىلعءايلاتانبن م ىت_ةقىرجتو لسصالا ىلعةفصءايلا تاني نم لعق تحرش اك مءاوهو 31 كلا لص د 2115-5-7 2525-52

 ىلعف ام نمل عفامأو لص الا ىلءاماو ةفصىأ-ءَدىف واولا ترحاك ةفصواسمسا لص" الا ٍ

 , اوستن نتا قول "ل سيايقلا لعام عركامس او ةفلص لصمألا |
 ْ ةيطماوةكلذو ياش ءابلاوءابتز مهلا تبلق ءاسلا 0 ماا !!اناذبمو ْ

 ْ كلذىلا» هاعدااو فئاوتو ةفرمتك لئاعق ءذهافاق 5 اد هو يدعو انأكر و وهم ةكرراالو ْ

 ْ ع 0 ّن ليش لياقتل ثمواعت كوت اذ اذابآقتدق ءأ ءاانأ ْ

 : لص الا ىلع ةزمهلا نوكتالنأ ا د الاد ءاملا اومزلأ ْ

 ا( ثعب وتاقق ءاشلاتلدعا 5 لالا#:ءالا فورس نم تناكو الدعماهد_هبامناك دااناطَم ف |

 ْ ةرمهلا تراصت اق تدشناو لالتءالافو رح نما الردحأ ةزمهلاف اهدعبام تعا اذا ْ

 ْ نأ كلذ كادي تلد انام م فلاالاب هر 2| نيترمه ةلزأ اهات ا!ثيحنيفلأالا عم ْ

 7 ريأو اهد عن تءاجةز مها مناك نو ةقحالف الست أر نولوقي نو ةقدفءالس نولوقي يذلا ا

 ءارةكرحو فاقلا ىف ىتا!تان كس ناكماول دب أم دحاولا ف ةرام*تناك ىجلا ءايلا ةز مهلا تاكم ا
 قا سكمو مومضم فاقلاو ءاملا دعدام نأ لعام دحاولا ىف ءامل نأ لعمل نينمعلا ىفاتناكن اللا تعب 1ْ



 ]أ

 0 ل كا ١ اا

 (ممه)

 ةننان'هيقواولا تناك امامأو :ةزمهلا نملدمتدقواولان الو اولا اولديأف ىوا دع مهضعن لاق دقو

 ١ اومزلأ م ا:عهواولااومزلأ ىوادأو ىوالعو ىواره هيفنولوقب مهنافةوارهو ةوالعو ةوادإو دع

 || رغواولاهذهنأاك ثدنأ: ف لأ, تسلوهدحاوزخ اكموخ [نوكمل قامت اولاف اكو كالذ ف ءانلا ظ

 أ لفت الأ ءايلا هيف ل ديت ضاق لاثم 0 سدلعن الءاج ىف اذهاوا هقيرلو واوا كلت

 || َل_ءافملاثمىلعمالكلا فس لهن مهللعل هريسغل سدتاب سدل هن" الل ءافملامم ىلعثأك انمف 1

 ْ ع.دلبا ف ضر ةزههام”الكلذك تن ود ن هلءاوذو العاق مالك-لا فن “الس دتلب كلذو ظ
 - د . 0 - >> - 5316 7 . ٠ 0 ١

 ٍْ ىئادص نأ لدءملاري-غىفاهريطت ىسهف ترو ءنملعاوةتزمهاك متنه وفءاسماااهدعب و

 7 و - هس ّ لا ١ ب 11 حالا 0 -ٍ

 ةه| م و سى 1 : و 1 5-5 و 17 م 9 «دو 8 |

 تروءوت هنو تاق َدَر ههأا كردنالو تديصو تروعو تدل ١ وتاقىادحاوىرتعامجتب رحأ ا

 ا اناوحو لعاوو ىفاناوت تاوق كلذو اناطملالتعاانلمعا ع امهكردأالا عضو :

 1 كلذو تروَعىف اذ َتاعفاك ءابةز هسهلا نملد.ثالو زممتكل: أ ىفلعا اوةلزخعا مهتم لعاوو

 ْ تاسع نعل ا ءاوكلوقلذو 1 ”اوأول -ءاوقن مالا لدتا انوكالو 'اوعكاوق

 اليات سمرا ةلزع ىهاعاو عج ف تقل ةزمهتسدلا "لئامزو ءاطقواولاو ءاملا 1

 0 4 -ء ع ص م :

 ُ ٍ ةازتعا هةر مهن تحن ملعاقةلزنجل نأ اذهىف ىهو لءاغ هلام ىلعجرذتملا مال تئوس نم

 ا ا 2
 َ تهون 0 ات ل

 5 6 1 2 200 و - 1

 1 امال لاثملا اذهىلع 3 جبتي عدو تحن ههرتطت نات عيبا قرا تلي ا ٠ هم

 أ| واو ه_فدحاولان 'الىوالقوةوااولاتو اًنابتلانوفاذعالو ءاياهدعيو عجيف ضرءتةزمه ||

 ْ كات ركذاسهف ءاجو ُتوأَن نمل ءافُب هيَ عمدبفف لع اوُوو لئاعفامأو اواو عسب ولدنأف | ©

 ] سدا: نأاوهركف ىرايدو َلئاعقةلزاعهتاعجوادبنستلباحوةةمالام هلت أدحاو هنأ ىنعن ||

 نافل سطزسا لف عمجلل سدلو همشب 0

 ْ اعاو ءايقشَأو ءاينغ أو ءا 0 ةرم-كاذو مب المفلس ًاوءالعتأ 0 9 7

 || اوفا نأالا ةككفلا ههلبقوواولاو ءايلا كد رت ثوعركي منال اعوام نءاشوفرمص ||

 ْ ريغتلزخ ع خفلاو بدصالا ف ى هذ ةرمسكلا اهلبق تناك اذا ءالاومدوحواءَرَعو اسمر فاسامتلا '

 ٠ | اورفاك هيلا اور ليعقا م عمصدق ءالعفأ تنكوةهغلا|هلمةود ركن ةكرذماتناك القلتعملا| 1

 ( نال موس ص 5980



 (؟ 3ك

 فدعضتلا ةيهاركءادمَأ ف فيعضتلا ىفاهيلا ||

 !دعاصتف 1422 ل2 اع تنك اداكلذد جم ءالالدب ه-فواولا مزار امبان اذه #8 ْ

 موه 0

 كد "العاب ت لقانا لات كلذ نعل ءادناتاأسو تلا تدزاغو ت تدر رع كلوةكلذدو ظ

 0 رخأدقو ل_صأال 0 لف ةرمسكلاواولا تددت لدم تاقاذا ||

 ناك انه-.نم لَم تاقاذا تذأو م راع لانا ف تلق لدهو لعغتو لعف ا وءاملا ىلا إ

 كل اعأو ارنا حا توضأ :ملد,فل الا لاق ورسوم لش از

 أ ذاءايلا اولدبأ ونكلو ُتءَضْعَسالزنع توق 0 ترشرو تل راع يعماتلا ||

 ا هلزاعا:عهناواولا اف دحاولا فرملا كرب ركن ةلزتءامهف نيفرطلا تر ى اذاو ةعدار تناك

 فلألااولدبممنكلو تْيهاهو ٌتعاعو ٌتْحاحْكاذكو وتفعاضلن'التوُ واو وٌتديح ْ

 اواقاك ءاعبعلاوءا محا م-ماوق تاع اجا دل ءامنأك تراصفءا 0 0

 نامت رطل نك ذا تعد -ءدئر < ىرسأذما هاهلاو ءان طار طار مفلاو فاهرسلا 0
 5 و 5” ||

 اهباهمشلءاولا ن معاملا لدي أ هنكلو ا 511 لولخلام ءزاسمف ىف هه تيك ا

 اواقو لعن اهو دهداولاهو هذ_هىقءابلا نمتادنأاك اا نايا ْ
 نالوقابففءاغولا امأف تَدْهَد هلو اوف ةلد ما أ ىلع كلدد ةحو رحداولاق اك لمُخلاٌةيدهَد ْ -

 ا رم !١او٠ نمامأوءا اروع ل ممتع اي فلام ع اق لا ءامأ ا

 غ121أ0111ذذ#ذآذأذأ1]|]]ذ]ز] ]| ]| 9| 9# 9#|ز|ز| 911١|

 ةصيصلاكاذكو مملاو فاسقلات ةعاضاك واولا وزيغلا َّتفعاضو ماعلا ةلزئعهدنع ىه :

 اي اعازنع ءالؤه تامذ ماَهْدَملاَت ةءاضاكواوو أ ءابو فرس فءاضيامغاف ةاموَتلاوءادودلاو ْ
 5 . 5 2 ل -ٍ 5050 تا 1 ها

 هسعلر الا قءالؤهف هصغلا هلزنعةؤهلا له اكو تصصغو صصغلا لزم تدمحو ءامللا لود

 اذكعءاجام ن'الّنكسةةلزنعا هلم قالو سمرملاوةادودلا ةلزئمتاموملاو ةثالسثلا قءالؤهت راع

 ال_لفالاةدئاز يملا ب رضلااذ_هقدتداكنالو ريثكلامالكلاوه فرحا سفن نملو'الاو ||

 راو ءاقيقلاامأو ىنعملا اذ_هىف فقل نولوةبم منال ةدئازفل' الاف ءاقفلامهل اوقامآو ||

 ةعبارةدئازءاملا تناك اذاو اردصمالا لاقأقلا لم مالكلا فنوك< الد ال ءابلعلا ةلزنمف ٍْ
 ١ 4 ع دسم ةص

 اا عر تدم .ه>و تيفال دوغ كلدو فراس فتن ن نموهام كرجج ىردع 2 ا

 0 5525 ع

 امهاعتالو رمدِمَص ةلزعام_هو در لاا كانو رااامأو تدقق تدصوض رك

 ا اودارأامغاف ةءازنلاودءاقمةلااولاقو ىظواتقكلذكو رثكأ وديص للطن ال لو ع لعا|

0 
1 

 21 2ششل5ُْفُلفا 2 ري 2 آش ظُشا 2 ا مما وسما

 د>اوا
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 (#” با

 1 نوقع سل عضم لاق قو نر ظ

7 

 تعد لاق 3 ا و تف 8 نم“ اعف ىلا قف همقن أن ع هل د

 رن [تأرلعاو كارو ثددحو تدمع وكف ٌكلذو يأ اتا فمش تارا

 فعءاضملاهِ ازعل عال و هاتي همقسدأأمىرتشى رد عاملا تاثب نمفءاضملا

 تناك اذا كاذكف ءاسلارع-غنم مال لركن نا مات وتك اذاا مال ءامااربغنم

 || كلذ نمو ىَدك و ىنك ىرذاذ ت اى 7 4 واو اع وك كلذو ةافعاضم

 || ةكرطلاهسمف ىَنْضعان زلم عضوم ىف ءايلابفيعضتلا نمْئشعقواذاف ىَساولاف اك هولاف مح

 || لتعملاريغةلزئماتراصد قى واجبرت نم ماللان اله فزتاح ماغدالاناو اموةراقتال ىربءابو

 ١ ولكصالا ىلع ماللا تدك ثدح املا تان مغ تفعاضن اك ت رضع مالا

 || دقو ناكملا اذهىف يحدق تلق تش ناوءسص أب ئدقو ناكللاذز_ هقئنق كلود

 |١ دقكاذلثمو هاد تاو ناس ةريثك ة ب رعىرخ الاو رثك أماغدالاو:صصأب ىع

 ْ هذه ثراضو قراغتالذكفلا تناكجب 1 وأ ىْتاقاذاٌكن”الفيعضتلا عق واعغاو باح

 ْ هللالات دو وأو لزج تراص تضعف نور ورأ لج لس الا ىلع فرح لإ

 2و 0ع ةم نام <و-

 أ| مذالان الاية وفو يعلوها - مهلوقكلذكو ة ب ىنم ىو لجوزع

 أ| امأ_7تاقاذاف حرت ىرجأ ةكرملا تميز لتعمل يسال ةتتاكاهتو 5
 رعاشلالاك | رو الا ا اوم تلق واع و

 اًرضعأر ٌةدلا نم اوتامامدعذاودح 5 سمول سراوق مما

 ةازخعةأرملات يح اولاهاذا ثنؤملاو نينثالا ري اودعوا و.ح مهضعب لاق دقو

 (لءاك) رعاشلا لاه كلذ ىلع عد ا ااريغنمفعاضملا
 5م 5 6

 ةناقلا مصاب تدمع 00 مبهم ا

 ءامل ]تايد عع كا ف د

 ١ معارهدلانماواماهدعاورح * سدهك س راوف مهانم_>اتكو ل

 واو: تلصتا اذاو ىدخ ةلزغسع معدل وءايلاتفءوضاذاىد.نالاو ثخءا هثان واويح هل اوققدهاشلا

 اويح عملا ىف لاق ىحلاقف مغدأ نمو يمل تناك اذا ىشخ نام فذخلاو لال_تءالانماهةل عملا
 اك اًكَرذواودوو م ةإةءملاريسغف ةورلاع نماءهرب_غةلزتعةملكلا ىف 1 دما نمل م

 ةسورفلار وشم مة ىبنملجر » رك ةىدلا سس مهكو و عيمملا مهر و.ًاناويعوهرمأب ىعاولاق
 صرالا ندي مدعأس -ابلا فددنأو 5 ةعاحشلاو

 ةماملا اهضيبب تيع ب 5م 27 0



 | |ري-غنمفعاضملا ةلزئع اهوا عك لو نييفةأرملا تدمحو لحرلا ىد دق برعلا نمريمك سان لاقو | 2-7
 14 5 5 2 ٍر 5< 0 6 7 - : 5 .٠ ه2 و

 0 كف سدو نيبفةي 5 او ءامم ..عأل وهي برعلا ضعبانعم#و سدو ةغلل هد هانريخ و ءاملا ا

 ءا5دو : 5و هو 0 0 1 ب 2-0

 0 تاهل هرنا+ ىموأ ى<تاقاذاو ةكرعمامازت_عنوك.ةواهيةذخ تأ :

 ا او يفدكا رغما ةزنماهلعجتو ف كنكلو ةمزالربغةكرخلانأ ال مغدنإ هي تأدب ريو ١

 ] كاد نو وق مغدرال 0 ىحتنيباك ثنين تش ناورثك أ و

 : 0 ءاهلا ب رخغ دقن "ال هيه كلذ لثمو قود يتأكد
 سمع 2|

 أ| همنئيسنلاو تق تشن كنأالاناممحو نام. موتا كاذكو فرحا اذهلةمزالا |

 ٠ ةلزتسمفةتكامأف تآابثالت نيماكف هانا م راسكلا نال : 0 هثانىفاسم نسحأ ْ

 1 اهلةناك اذافامالاه دسوق ءاملا نأ ال ل_.لق ءاملا ع نسا اا لعق ىهوةبيحأ ْ

 اهلل نأ تاكا ٠

 ااعفرإ مم ال * الكاف لتس ناك ناو تعب لثمهنم تاَعَف نأ ىلعءاجام باب اذه #3 ْ

 || ص تاقا نفذت لو ينم لع يت اقولف . سايتلالاو لالتعالا ىلا لالعالا دعب اوراص كلذ ||
2 ! 1 / 0 1 - 
 ا تاعفتذدح ناو فيعدضتلا قدوهرك اك كا ذاو هركسفمهمالك ىف عفرلاهإ_تدمالامتءفرف 1

 ا اود ىآتعب لثم لف تأ ىلع مالكلا ىفءاجامف فرااىلءدامعالا اذها اوهرك هلع 1

 8 دس

 ْ ا نانا زمر لص الا ل مليع رو ثروت نوك, خت الدرط#س 1 اذهو ْ

 نوهر , ل ا كتان ف ذهذ لو ت دان :ىلوحو عور ودوةَدش ١ ا لافاا فرس ركل كت اذه ذ سلو تاخبا ف لوو عفر وعدع |

 ا كوه ع 52ج : 0 :
 ] اولدأو ءايلااو لق مهكلو لعف ىأو هيأ ىهاسغاهريغلاقو ليلك لوقاذهو ُلَعْعَو َلَعْف ف همق ا

 ا 98 4 : 5 1 ع 2 5
 هلعف تأ ىلعءاح لوب ناكف لاكن |امأو لوقاذهو :ْرههلاةمهاركواولا اولدسأف ئاوداولات اكو

 ماعدالا نمهقحلاملا فذحلااو لالتءءالا نم هتمالسو جيعصل راع ضااىر<هؤارحاو اويءماعدا هيفدهاشلا

 مهل برضوا<ةايقلانعنوزعن و ومهرومأ ف نوقر<اموق فصو 5 هليقتدملا حرش ؟ كلذ ةلعتتددقو

 1 اعرندلوعأ الاراسك نمالا امش عنة الاه "الاه ضيمادمهملا ىفاهطب ,'رفتو هماهاىرع كلذ فلثملا

 قاهقرخ ني.دقو ةمامح نمقرخ أل ل1 ىفاولاكلذلو تر سكن اةةضيبلا تطقسوا مشد ٌقرفنف اهتءتراط

 هماعن .مرخاو و مشن 2 هنيدو-ءاهل تاعح وهو هدعد تدب

 ريغ نال هضعبلو 0 الثالو طقف ندوءد رم و رحكشلان منيفئصلا ذه نماداهماهلت تادحىأ

 2 هى. 11 - - 5 - 306 - أ

 : 0 هلعتناك لف ل وىدىديهرغبا ستلهراصقمهمالك يف عقتالو ءهتكاردأ ىك

22-1111124 
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 2711| | ]| | | 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 ز | | ]| ]| | ]| ]| | | ]|| ] ]| |

 . || تاويل اولافاك فاأالا اواديأف تاواولاهركاك ناهركتامم الاموعامحال فل'الاامئاكم |

 2 هنن شت عب
: 7 , 

 سعه



 ْ ل اع لع الاب لص'الا ىلع لة ناكها دوقاولافاك ب ماكتب نكمل تاو لدعم

2 1 9 1 َّ 9 5 --- . 1 

 ْ اذ_هو لعف لمعت_سالو عدن و ردن لوتدهنأأ5ك لمت ناو زو وهم عاب لم ءاح هل ءاقو عاب

 ا الاس اس نلا عاقل ل ل 5 د 0 ع
 وك لعق ىف مدنا ال لءتالو العاق تدرأ اذارواع ل مز و م همريغ ىاح ل مثلو ريثكو هنا

 || مالا مال ةيناثلا تنكسو تعي فْثنكساك اهنمدلو لا املا اونكسأ تنس كلذكو روع

 ِْ الهريس ٌغلافو موهمالك قرع تعاد اواعن انو نا 1 د :ا, الثا ىلو الاتفذقلعفلا

 0 ملاولاف اكو فذحلاىر ءاومزلأ ءاذا ىلعاتكرحاوةلأو اهوفد> نب ءاما ةناكو مهمالك تركك

 : مه ودود ه همددد
 ا ناك تد, .طغسسأو تدوس اكلت - كن [5 ُثدح ىلءتءاج لاتف لادا امأو ردأالو

 ا لالتعالا نوكالو لص الا لع اذهذماك ص الا عت اذهن تدور "اك لّعفلا

 "| ى<ك 1 : 5 1 ص 1 0

 || هءآولوأ هب ةن لسلك تا لوقو لص" الآ ىلع تلو تح نانىف تلعن نبل هن ١
 م 4 2 0 5 ه< 0 0 8 ع . . 5

 ا كرش نمد 3 هوءحاولاو ل الاو لمعتستل ءامش أ ىلع تءاح دق امن الاذهوك عون

 ا ١ 1 0-0 هيلع
 ا قهسمزالهفءامااثوكتالاسمث ءامأا اهلبقو هنلبك اضفارلا اودركح دقو العمل ثاو

 5 د مم 5 5
 ل مونماوضفراك هوذقرامزال أد_هناك ا! لكاولاو تحلو و لع-فهلا فرمص)

 || قلتعتلو اكواولان'الوتك ثنو تنركلو تولقتتسناسجام حال

 57 5 دينا 000اااا0ماأ 0 1 ذزذ 10 ذ ذ1ة ةز12ز2زذز ل0 ا لل

 || ءايلاهدعبو ةنكاسلاواولا لو هاو تمي ٌففاضوف ص اذه نوكيفل مك ىوأي

 ةعشلانم م-ماعفخأ اهدسعب ءاملاو واولا ف ةرمسكلا تناكو الو ت لقاك ءاب تملف

 ندعي ناك داذأ اذهوفل الاو ةهتفل اود ةرمدكلاو ءاماات هال اهدعب واولاو ءاملا ىف ْ

 (| اناو لعسفلافنآاملاتنثتاك تاتنثتالامهنا عا 6 واولا تانبف فيعضتلا باراذهإ و

 اديأ ىضاسعافم-همالك قزمهلاق موك راك تافاوك روح نار مافات انها

 اعاف ناواولات دقن ةهارك اكمال تامَف نوكم' الو ءابواولا تلقي ئثىلع تع ىلع

 ىر# ةكرحتم نععلاو هريغو لعفلا ف ترس ءا,تساقاذاف ءانوا انابنخ اعف رص

 - هوحوْتب و وقوف كلذو ءابتيلقنيسحءاملا تاي ىرج تن زغأتيرجأ5 تورو ْ

 نمناقرح ىتتلءالوءاملا ىلاةرخ لاو نادل الا ىلع ىهونيعلا نال وقدقاووةيلوىوتو ْ

 كلوقكلذو تقيثتاكسالانيسعلالصأ ناك اذاو ىاولااهتعمتأم نيعلا ٌتريسكة دجحاو عطوم
 م ىءو 5ٌ- ىءو ١

 مسالا ىفتْوَرَعواو تنشنالاك 0 ا ل امو زهو>ووحو هودصوه وق

 اوله ال كل كلذو#و: 56 ورع وو ع ةنك اسنيعلا 06 أه :وذبةكر هم نيعلاو 0



 ورا لش

 01 عقرب اذهوشو هدمعب هناا عفريف فعاضمءنأ الكل داغالاو 1 "1 ها ّْ

 |0١ نمسا دج او ةعفرةلاسإ عيد 07 ًاساولاغاك ا ذهزافسةدحاو ٌةعْقرهنا- 1 ْ

 نك لاك توون ل ”ةاوةرمع 0
 ا ا ا 4 و تأ دس

 || ماللاواواوتو ت:الءافاا نأ لعاو 8 ا م تأ ناك ل اللا انف ْ

 || نيعلانرك نأ اودرك ككلذا اره الكا ف ثوعو ليم سانا ار ْ
 ان[ رانا ل

 ا آد تر تجالا هقفكي عضو قامو ر كسلا ذاك ابلقةسيناوأ مثلو اواو

 هر لكان راسو ىلق ل ثم ناك ثيحلصألا ىلعو الد_.ممالكلان كليك 5 ْ

 نأو نييءانماللاو نم_ءلاتءاحامءاما | ىفءام ءاحد_ةو هتناءا شتا ماعدالا ف كلذ نيماسو تمحو ْ

 نكيولذاةرمهلا ف توكمالو اًيهيلا تردي مهاوق كلذو ٌلقأس ل -ناك اك لقأامالو ءافنوكت ْ

 أن لا 1 دركي اال ةحوس لاو زو نولاوك ةعبر"الا تان قواولا ف نوكدددكلو .واولا ف ||
 < داس 5ص

 9] ا ةفدارو ةينان ة ةرمهلا نوكتو ريغنلف نك اساهابقاموازحاح امه نأ الراخت لو للسو ا

 1 ةرهدهأ١٠ 00 الرد - ًاواولا ف ىب هو كترضوسو كرار ف دوك كو ريثك ف ذقت لذم ْ

 1 لعاو #١ الايمحا د:ًااها هو فحأا هن ارم يا قر ملااذه- 00 ْ

 وه د م هو 25ص 9 سس

 1 تايد كل ذكو ةكر ول م ءافدناو ثاءملاو ماد اع تسر ندا اعذانأ م

 1 كنف قولا دن نأ ةازفعلاءرينأ ب حأو كامري وهو تا « امرا ثالاعا ف كاوةكلذو ا

 8 ٍْ رب وسواوكا أ الءانواولا باقي الوةمزالةةلان الهش يسود .ةىم دقت اف أكناك-أ!اذهىف ٍْ

 مود #7ودسو | ٠

 يب تالا 3 ةنيمرالوقتو ا اونامرا دقلوشنو دهعّضوم ىف ىشو مزلنال ٍ

 موص د

 | ا ىنخ فيما لاق ىدخ أف نايم لاق نو ابل امامرالوقتو ىف لوقا

 'ةفدضات ا نمو ةمزالدتفلان“ الناكملااذهف كيان ةكوقَبو ْ وع س وو

 ْ و 35 . منان ءاهدارأ ذا هيفي وما لافا يفي حأ لافن مو ة_هزالدهفلا ب ال ناكملا 1
 ىء هو لب 1

 قع كن تتش ناو هيدعملوقتاك قذف ةمدمصو ةدبامص لوقتو ةدما "ال واولا لقي ٍ

 2 ١ و ددص

 [| ثد هورغاف تور غنم تالاعفاو تال« فاأمأو ءايدحأوءاسمح اوما مزاومام دار دصملاوةبعمتابب

 نهكلذل مو دحاو عضوم نمنافرح ت:لءالهنأ افشل لوراشالا هني ؤار غو ا

 0 م نكت موا ماقب امل« ىفاها ضر عد الهن الو" الاواولا ٌتثأ 0 , وعرامالك-ا| ٍْ

 ا ه 7و وح د ظ

 ا ىومرادقلوة:و نايردتو 0 لامي رف اامزالوةتو 2

 0 ااا حج
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 ١ ] ز ز 0 ز 120 1 10120121 12ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]ذآ 2 00

©5131 

 ود ددعد

 فاعف ماو تدم 4 و اهلزبف تيبس متالاعفا اأو ناو َر هزم ىفاعاو نك اساهدعب و

 طسسو ىف ثلا اان "الني نن اك نون 0 طربا ةمماعدالا نادك هتالا تا ةلزامق

 ادمحاو انتتقاو تامدف|تلقاك اًندسحاو تنسح اكلوقكااذو اهطسسو ىفنيءاتااكة ملكلا

 سو دي لاك لمعي لاق نمو ى علاق مغدأو فاقلا كف دق لاك نمو الشتا تلفاك

 لاف نمو: اومحاول لاك نوف لون بكِ لوةبهنافا مكرح ىلءاهكر تو ىخ ألمس

 ايلا لفل هتفس ف لاك نمو ويح لاعاوأف لاف نمو اوي لاف خذ اوفا
 هسلقفاب لاك ليل حملا لدفملاكن 0 ىلا لهما ن 3

 سوادا ايش 3 رةلزمجاول 28 اول ن آم _هعنمامغناو تالعف ا ىلع ماغدالا ف

 كلذ نيمنسو يقل ف ىطس .ولاو اولاةلزخ_عهتكلوو اولا عع فعْضفاَكر رام نكن لو ىف رولا

 تواو>ادقب رسعلالوقٌكلذو َتورَع ةلزامث ني واولا نم ٌتلاعفاامأو وب هللا ءاش نا ماهتدالا ىف

 كلماذإوا وعن متالاعتا اجتازت نيعلاو تورعواو لزتع دارا تيدا
 01 5و مسد

 تدو و>اتلق تالا تلقاذاو مم واو ٌتيلقأك اهملقتايلا ن“ الكا وار دصل ا تيا واوحا

 ناك او لصألا ىلع نوكمف 1 فاو ف ىوق أ اطَسو فرعضنلا نأ اًطسوانراص ثيحناةثتا

 "سل 0 اوالاوناك راسا ت0 نهفعءاضملا ل ةءااإف لةءافرط طا

 كد
 0 ىثتءوشن د 1 الا وا نهو ا تل

 ةيهارك يد ءداصو( 5 4 3 نيشلا ترسكو ءاناهدم نك انت كح ءامواولا

0 

 ضع مذدقو تدل ٠- ل ءا. لااهدعب وهن كاسلاواولاهركت اك ءام لا عمهمذلا ْ

 وذ لردع م فرح سعد هن "كرا مودا بهذمغدأ نين الضام لَو الابرعلا

 اهواعجي لو ض زن س ءاهنأ ىلع لداذ هفزاح يبت عمةسيفاف ف تناك واهأىرتالأ ديم

 تر ءاراكر رخأ ار تانغ نا( .الايتم نور ىصتلا 1 5

 ةرههأ| نم هلدءااواولا اوءلقث د4 مروان ,دم مطول ةلثمو متانة رار

 نمل هفىفلاك هيلا نهود ىلا ا ها :رمه-ذ-لاق دقو تو 5 اهواعذ ْ

 ندو دعأ لاق نا ةانلهنا الاهلا ا ىلعواولا عدن ا ”لرتنهفثنأو

 لاف ناعم يلو نع هتلألو 0 !لاك ٠ نهلوت ىالاو ًلارسكف قول لاو ء ارلا كفاني دلاق



 (عد)
 تناكو ىرادكو ىَرادماولاة اك اما ءماولتامغاو سنو: لوفكلذكو درطملاوهو ىاعمه-جولا |

 || مهكلو لالا نموه لاقن لأ لمس واو نعمت أ دو اهدحو ل قثتست تناك ذا لق ءاملاعم ْ

 مضومهناال مزلا ىف كل ذاوافامناو تانكانسقتلنالعت"الفلالا اوقتح ماللا اونكسأ ال ||
 1 نيح نكت ونكم-هدنع تراصماللاد_ءبفرخا سفن نم ىهىتا'ءابلااوفذ تال فذح |

 07 2 زاد هاوافناعاو نكت نمنودلا فد شلزتجانه اللا اكساف تنكسأ ||
 أ لسالااقاو لك دقوُدآو د هوك كلذو تاكرخلاونونلا فذح مهمالك ندثاك ذا «هءالك ||

 '00 011 للئارعزو داو هلع سانام ساو ٌداوّشلا نماذ تهز لعق كل

 | وفد__اكمهمالكف ف1 ارثك ثيح فل الا فذ ىلعنودد زيالهلب 0نول وق.ترعلا ْ

 ْ من اسلاك لاب هيلابأ ا ممهلوقناولعق كلذكو دقواووطذغ فاو راف |

 أ | تناسق ل-رلا نكت ملاولاتاذامهنأأك فذ همزليالو انههىوقب فرحان الملا ًالاوفذ< ||

 | | 00 7١ دازاساماو تدارس نونفنوتتلانما هيت د منال فذحتل لع مطومق |

 0 ىذلا عضوا ف فذ_تتامناو ا ةيرالا 1

 ةكرطاهنمفدحم |!

 1 000 وقال لكلا فلا داولاو 'ايلاتانبنملتعلانمسيفامباءاذهب ||

 ] قاودر كاما: هاوهركمهكلو برا هلصأ هوو تيسو نم يصل ثم ف لوقت ْ

 ه ند

 هَ

 ١ ا هواهوهركو م-ملعف أ لدبلانوكب ولتعت كلذك تنك الف لالتعءالا ىف ىَر

 || ةسفاضالاف حرم اك اهرماااف اهوضةرفهرك ا [ املا ىلاوت ىفاهل اوناك |

 مارا بتنا ىومرلوقت كوكل الثمكلذكو ىومَرلونت يكمل ثكاذكو |
 |١ ١ | اهلسأ تاكو ى ذر لوقتف لوب وُخ ا ا ٍلياَعَق لام لاثمدلاريصتفااب ||

 0 الاوألاءايلا تت نا ابا بتقدر تبث كلو توم |
 تاقكرلاو يبطتلن ىىلاتةضأو) 0

  كلذكو فردا تفضأكن' كف هريسبغت لق يدر
 / ا

 ا ءأب القت م ءان : اولا بلةنكو رع تو ْرَع نمو يشيل ردت لوركا الا ليلعف

 هه 25

 1 : :اهلصأو ىو دفا نم لواء اأو داولال: 3 ىلاءام بلغت ىِزرع لبث ف لوةتثنأك 4 ا ا

 ١ ْ ثالث ت عقجا ثيح ءأم .لاكداذ- ملأ ىدءمو ىء فني اولانول تت اواك لذ و ورع

 مةمممسسس لالا

ئو -راولاةف كيرلا اومست ثءح ىدر 1
اك ىثاه دعت ن نكي لولمملاه_هبىتااءاملانأ ال

 ا ا مايك تن

 تاواو



 نيد ف تريسغذا لدا ة ا عزل 0 همز لوقف نيتدضاا عمتاواو

 هللا 5 1

 باو اوت دن هديفٌكوُدمُ 0 0 :وقن ل لوعم م ف لوقتو ههو#و هدنم او ا تاواو ثالث نوم'ال ناكماَذ ل ا طاع ٍّ

 8-5-1 ا اذا هنأت تفاهو بنابملاو ورح نمو فكل ترك ذم 7

 نقش ملوفتنأالا هريغياواو 0 واق و نءواولا نما 'ل هضوُصت م كاكم

 مهو ِ هوو

 توْرع * نملوأ نم تبغاماس موت وف تود ملواعف ىف لوقو هدم صر لاق
 و

 رى مى .5 وة ود ودعم
 ىلع ة.عدآ نوكدفو رسام تحك هو رع توزرْغْنم « ةلوُمثأ قلوقتو

 امري غف تاواولان ملوع قم اما يفت“ ال ا وق نملؤهفا ف لو#تو يندم ضرأ

 ةمذلا عمتاواو ثالد عاما زو ةنملوأبةفلوقتو انوع

 00 اهذ_حاشأو 2 50 5 5 رطوتر 0 ملول ف ىف لوقتو مالافيتا

 0 - تاني لا تفضا يحي فاه اكتآ ا املا تفرك كلن 1و يشو نام واؤلا

 8 نائل واولاتءاقدقو هدد ل تو نمو ذك : ١

 لعاهكرت يح بح لاو يأ سيما ىلابستلا فلاقن مو ىوط كاوق كلذو لوف ئ

 ما»و دعو د هه

 "هلزخع : وزيسغف تو رغد لو تلاماو ىللات نوف يطول لاك نيكو لاما

 مع ه2 |[
 اهابق ىلات "الد الا لوعيةواو ٌتثأو م دازلا تاق 5 :وقنم ع 0 ١

 نص 2 < 00 همد 5< '

 اقوا .-تبوقوُتت وح نمل عمت ىفلوقتو و 3 ب قواوك اهدعبامو تراص تان ةكرعتم

 تت يري يي ريب 55 يب يي يبي ريبيري 7 ئتتا7ش2ْلُله اسااللالاتاشسس لس سلشدشلا_ا_ٌش7ّْ7ئ7تش؟7ْ7ْ؟77؟ب؟بّ ف للٌْللللللللسالللالللببتباللاالللااات>ا>ابا_+_ا+_(_ا+702022-020202-3-2----2

 رمان "ال اهليقةخفال انلأمالو هىتااثدلقو ةن و || عامقىلا ءابلل ءابنيع ىه ا

 هم دك 5 4

 اهنمزيعلا نال ىو سل عينا م «لوقتو تدشح كرت تا 0 0
 ىءلل تف_دطوامت» وقلم وكلا و واولا لتعت نأ نمم_هعنماسعاو تاقىف ىهأك واو

 3 2 5 سى دس - مى ه< ه4 ع

 هيفءاملاو واولااهفالءعمف تءقاع العبف نال هقمااكلاهحو وهلعيفن وك نأ قمن و 3

 هنأو لءيقهنأ انوعرب "مم نيعلايو كمال ءّهالا نيقوكلا لوقف نوك نأ ىينالو نيع ْ

 6 اونمع هيئواولاو ءام ءامأ ا ناكمو لءاداامأو هلدأ : نءدردغ 077 ا 77“ 0

 32 اذاؤ ا حوت 21 8ك ذكو مال همفو اولاوءامل ا ل3 تدفاعاك دب

 2 - 5 ىك ده<

 وهف .اكوح ناك اذاهن *ال ىو اريغصت نمف ذك امام مفذ قر دوج تال ا

 تدبح - كو كور وق منال ىفلوقتو *+ فرضالثنأالا تارت فس

 و نادل ار + هلا تراضر ناوزت فايتر يح :الاواولات:وقو روعواوك كو" الاداولاف .
 22 كك ري ر2ب2ي2ْت572ئ5ئ52يئ5 555 ت52 222 1 ري ب 22 22229952262122

 01000 رو و يس ريض اال 4

 ( ا هيوبش - ه.)



 ا

 أ 1 3 مغدالب ,راخلا ذات ١ مغدشالدو وو دو أو ىورلاوافاك نيستحوةمامهواقتتسي ا

 18 نمنالُعف غدت "ال معدن[. م نمت كذكو ناو وق نم نالاعف ىف لو" و ْ

 ع وحلق نمور لابنه تراسغ نورا تفكر ةرخ ةالاواولا تر وقدقو ف ل
 ْ ْ 01 يدك ابو الاءاملا نوكست نأ اوهركم-مئافاونم - مهاوقامأو 0 لاف ْ

 ظ اهرلدب أ ناقرلافلةنملواولا اوادبأفاهعضوم نملتعمر راسخ رح الاوامر اهودز ل ٍْ

 ْ لف ىلو الاماللا تراصاك ىل-ص "الا عدو "الا تراصق/ تأ 0 هرك ثي-قو>رف

[ 
 ةسغللا الا مغدتٌتحن هنالك ذكو هرخآن هائلا تلون -لدصأ الا لعهودو
١ 

 ل لا

 ١ !ش ةسعلأق ن نمو ءامالا بقتال الناب لوقت توقف مغدتالو ني كلوقشا ذو ىرخألا ْ

 ّْ تناك ذافذكتف وت الن سحأ كلذ ناكو ةيعىفاو ةفاسعاو 3 ولالا :

 ٠ْ 0 ردد الص“ الا ل نال انواولا بلقتالو لة اوهفءانلا ِج ْ

 ٠ْ 01 1 راح تيودوتوق وقو تدب نم البق لوقت 1 نابقلاةفا ملكي 3 ْ

 ] ناب وساق ةريغمتلاوخ نالعدأ ف اهقذاح تنك اكول رفيف تفذ>اك نهب فدي كال ١

 و ١
 0 ١ مسلوق فيارب ريغست نودركيم هه نوهرك 5 موفام»اتناك ول نامشأ لوقت م

 هس سس و

 1 ْ هوو لءافىفءابلاناجر رماه م الءاهلاو سصالافل "لك تنكنأد_تلان“ الديوشتدأر ْ
تنوأرحأف تدمر ف تءاج ول نال عبق ىف هنوجر 26مل الاف ةكرالا ىلع ا

 ا تيوشاكرح ُ

 ٍإ ورسم ةازخع ريصيف للا ومر لعسفلا فلوقت كذ ا توغو ِْ

 | زددقف وارلاكتراصاه اغتال ةهتفاهد عب تناكو ةمغاهلق تناك اذات ل رلاورَدلو لدا ا

 ْ ا ورس فا لزتمب :«هواولا َّتاء>اك ل عفلا ىف عز ع مسبالا ىناهتلع ورد ا
 0 1 1 ا

 هاى رود وو

 : هومر لعق ىلع ة#تنؤمن اذار تيدر نمل هذ ف لوغتو ةوممرا هيف لوقتتهرأأ

 ا ثيح اطر ظنا ادهقزرف رو امهر ؟ذمنأ ال 0 0 ةسيمرتاة لعق لءاهتش ن اف و ْ

 لوما وراق توالت مهارنالا ءابت ىلع نكت ثياب توات ىلع تناك |
 1 ا ادمن تالف لاقل لل او لأ ىلعتءاحتل هالو العفاوعم# 1

 008 1 ةسباك كلذ ساق نافل فتات لاقن هر ا ل لزغءاذؤف

 1 ذا فيفا اهو مزة ولفتت بامىلا اوريصبنأن مارا اذ ةفقنعتا كرا وماكستبل كلو ْ

 ا يذم فلوةتنأ, أ ًايالهنكلو ١ نوب اب نمال_هفاوغةخاك لثعلاريغىنوففحاوناك ْ



 هن تك و ا تا

١ 

9 1 

ْ' 
0 

 ْ هلا هو ةمضلا عمو اولاك ةريسكلا عمعأم ءاملا نأ 18 او وُ ىف تافاك تايد ٍ 0

 ا كاني مكلو مالى هو ةرمسك اهلمقنا تورس لوة.نأهاءقناف

 سا دع

25 
ا ىلاعتمحلا نمارارفافقنالا 1

واولاو ةرسكلا عمءاملا تناك اذاف 
 ا ٌَكَد كفة مذلا عم

 < ةم

 ا 000 5 ا اخ دحاو عضوم نمل علان ال ةعقردحاو عضومن منيؤر ع كدا !تءئر ٍآ

0 11 2155 

 ٍ ةلزاعثمم رن مةلاعدو دوو ن 5 امهتملق الانبب رافع نوع صرخ منتانوحامىن' كف ْ

 ا 1 2 و هام ىو هم- و ى-9ووو ودذ :

 : توزغتوزعن مو د د اهرب سفتاهري فتو ةوممر واعف

 8 مود

 كلذو 1 ةةزام ٌليِلَعقو نيثالاكم عن ف داون لاخي ا (

0” 

0 7 

٠ 

 : اوفذ_<لوىو>راولاو نيئثالاب 4 اولا سأ. اهمها ارك لسع الا ىلعاهماؤاح اسمر كلوق ا ْ

 هدوم .

 | نمةلعوة فلوقتو 0 ا الا

 هز » دءدس تورو دوو 0 5 #»ه5 ه. ود م,يسد*» و وسد[

 : تاعوف قلو ة:كن ال ىو ل عوف لاقبالو وزغلءفقو هورغأ ةلعت ا وهوزوغ توزع

 9و مص ا

 0 ا 0 مثتدروغ 1

4 55 

 نان تلحق ولحم اتاقوإ كي 0 الاناكولو لسصألا ِ

 نك اس !فرذلا هليفام نكت لولامتكرح كن ال ىرم لوقف لوغت نأ كيل لسا" ءانالا |

 لد رج لا ٍٍ 0م 0-8 و5 ءا لا تانبىلعناكللال_ ناك من ْ

 | رك 5م مص 52

 ا لدفسناك امدعب لوُدةمواو هسقدتإو لوُدفَس لع هتنبافا كذكلو اكسال امأ|
5 5 

 ِ 0 لومُفَك مزال هل لك ىد هنكلو لد ت ناك أمد_ء:لءعشتل ااهقحلت لهل ءوف كإذكو : 1 !

 ىه هو - و:5و يو ه.ه- و سا هموم
 .٠
 ىدُتلقاذيلوُاعرسكتاك نيل بكت ةيمرأ ةل-ءفأو 0 هل-عوقىف ا

 5و وس -”

 ا اهرالعنا لات ايمورلوقتالو هزت وَرسع نسال فل ٍ

 0007 2 دهمءد

 ْ ا رت م دالأ مزالهكدر هغااو َلاعما ذه لأ نأ ال ٍ

 5..مو- كس د

 ا لءاسض اخ زو هلام كا ال!لادلال_صأ ناك م كءردقلا لو الإ : ١

 سدم سن حج

 | لو ذك راعاهلصأن "الامم رل«فىفتاقا كاذك ناكولو كيرلا لص الاس نلواذ#8
 هام مص 0

 | اًممهاول ا قلاكر تم ل_صالا ناكولف يلا تار نمنع. باطشاوأ 1ْ

 ا الولع ةءالص تناك ايلالعف ىلع . ا اورغ تورع نمةلالسعف ىف لوتو اي ْ

 ْ 6 نأ صو

 ١ ةيدوغال عوف فلقتإلاك تب وْرَغلوةنْدن الاوز غلو ةنالوءاوز غ تال ذك تناكناف

اوا خلع يزل قرش ناك تاع 7 الا
 ا اهناةتكولو وع ذأ دب زملاوزتم و



 1 1 اناث ل اورغ تاما اهيلعنوكت ىتا!لاعفأ الا راك 1 ْ

 1 اهف نوكمت ىتاالاعفالا ىلعالل ص“ ريد زا لاعف'الا ىلع تمل ىتلاءايش الا هذه ءىت ْ

ص "الا ىلعاهنكمأو ةدايزلاامفتأ اك ةدانزلا ا
 لوقو لص "الا ىلعهوكتو 0 ا ل

 ٠ْ ١ لمى

 6 - تاس < 2هدءم 5 و ءام صود سا » ورصد

 1 نَدف تحن مو اووقح ءوةنماهلوفتو اوزوغتوزغ ناس لوا ا

 00 ا ه« هد < 5

 07 ب ءنملوءفق و ا ذاو اولا تءاقك ذكلاو ردا واير وس ٍ

- 

 رم لص » رع ص

 ظ ١ ا ولو 1 ارا ها رل اوو تيل هال هحوتفماهلمق ىل و ءاباهلعتالو ور ١

 0 ْ كتكلو وية لصألاناكو ري ود ءلوتعكا مساواتاك ساو خي تعش سلفر ْ

 رو

 لوقتو و اولا تيلقن او يوي :لص ءالاوأ اوشن ومن مىغو د سىامملقاك ءامواولات يلق ||
 | ل مه آد ءود 2 9 وهدد ا

 ا 00071 راسة نورك ا الريغتالةنورغو هميمرتو زغو تدمر نم نفاخ لثمف ا

 00 95 .ص 9 هو 0 م او هوم ص

 ءاممر تيمرو توُرَع ءنم بالا -لثمفو ارسم يحس لم فوتو تيمرو

 ا 0 ه- 9 و < 5ع ّح

 ىلدع ةوطوع تدطعأن هل عوف فلوقتو ءأن انميات اناا ىازلا ترسك ءازب زغو 1

 ' : 5 دس ال و ءص < :

 0 ْ تءجولو أو تمم رخ أ [ىلءهرخ آو تدعو لو ىلع تعول أرحأف ترا تما الع الا ْ

 وو د2 3 ود ص

 : تيوأثأأ5 0 او ءام-ت ًالاعيج تيسر || ىلعدرخ آول و لوأ ىلع ْ

 : 5 مه و 3 و 5 000 وه و وصاص

 1 نقفدكو قست ه- ميمرت مر نمو هيووعدوزع ع نم ةاعف ىف لوقو تد هاد 1

 : ا ةيمحأ اكريك ذدرعسغىلعت ناك ناو اهلعحتالو ل ةعملاربغن م ٌدلعَف ىر تدل ذىرتو ا

 دو

 ١ 0 اذههى .يفةمشاااهلبقو لد تناك داليا عمال ردو رن م لعق ف لوقتو ددعتك |!

 ١ انا ق2 كانا ونال كوز طلو قنالو وزع ست ف لوقو هية |
 1 ّْ افعاضم تدك و نوكسان6 1 اذاف وو مسفا 5 اوله ْ

 ١) لشارع تانج فو الاواولا تراصائازلا تءقفتا انف ٌورءامأو ْتْوَرَقو ف لعفلا ىف واولا نم

 2 ] ريغيال ب اريسغت لعف ىف نركدال هنأ ةحوتفماهنا ”الاعدعباماو رغب لق هحوةفمىأزلا تراصف ْ

 ْ قفواوةلرنعتراص ةعضلا نمدب لتعت تناك ام ةدّدثلاواولا لبق نك« لا! ةدّدشملاو اولا لدم ْ

 | 6 نئتنتلا نوريغباوناك ذاةّينعلمعتراص مضلا عم تاواو ثالث هيفتءةحاذلولمامأو |
 ا مثل ال ىورفوَرَعنم مقحم فلو نو ىوق "الا نوري غد اوناك ذاّلدبلاه:ةئاومزلأ ْ

 ١ نودر نال اوناك داناو دما أو مهارالا ا © ىلع م الا تنك نكلاو العيف فلالا قلت ْ

نوك. نأردح أ لء.ففوهفدحاولا :
لك دق امش قطسمن اك ءىحاذ»ن *ال

 ظ ةيفثتل |ةمال ريغ هي م

 و



 ىذمامث كل ذانسد دقو اهلودسالو مال اءايد دهب ىلا ءاهلا أك 1

 ا اذاف لا مس 5 ذامضءدريسكت باب ادعو ا 8

 2 _- د 1

 ا 1 3
 ا ريغنالو نيو دع مون لتعملارغ ةلزتعا هش 5 2 ىابهتاقىعو كَ وه لعف تعج ًٍ 1

 نك اسال قامنأ 5 00 "ا الل ١ الا ١

0 
2 _--25 

 ازغعجل رم زغ َْن 9 ًان سلو ا

 اأو لا الور 001 موعد 37 ىذلا نهال نمل 0

2 

 | امهاد_-ااوذذ- ىتدفا الا تانلت البلو نيا لا وركب قعاقتور 3 59 4

- 

 ا نولقمتس دقم حم ارم لاق نمو اطير عت أك حقو الاءاما ىف ىبلا ةرسكل اأو 0 الز ١

 ا 1 ٍ.اعقاورسأ6 رم لا 2م ةارف ىوار كا ذو ئوق وهذ نوفذتللوتوزيغيف ْ 5: ١

 ْ ىرادموانا اءاعم عجاف كلذ َنُد ىدحن نأن مرثك أفد < /ولاةئئالارغب امو ةسيلعف ىردت

 ا ل نم ليلاعقامأو ىصختنأن 0 اوغلااذهو رود 0 و :
 ا اونوك لو حاضأ ف ءامللا ةلزتعو اولا نأ الاول تو فدا مرسلا الز :

 نءمحا اون هع وماذا نهركدقّت ايلاقئواز ًّءلفالاةزهها انوعديدقمهواهورب ريغبلا|

 ا 0 رك ناواهيلواولا تلد كلذلف تيس ءملاربغن هاقمعضلا 0 1 3 ْ

 نوم هاولا مهارتالا اهيلعمايلاتلخدأ انشأ تنك ذاءالا لعل د نكفادار 2 3
 ْ ل يل حر ل مهو ةوابجا ذ هه نمدشأ قاولافو ل و 1 5 ا

 ةضاخءاملا نأ أىءاملا تسنل صا اسد هلو اماعلخ دتنأن ا :تأاوذيرب لفواولا ىلع :
1 

 ىضما مف كذا. دقو املا : ٍْ يي

 : اداولات ندب اود نارفاوزمهاك تْوَمهٌكَم كلو يامر لص الاو نامرف تمر نملولم َ :

 18 4 كمة رعت ا تل الاد_هتآ ااملات رثك ث.حاذش كرت رست و 1 ظ
 ْ كاذكَو ريسغال- #ىامر لاى الاقوى مألاقن مو يرام لات اواو اهلمفىوار لاق نمد 1

 ا اهدعبم هر كبت ل3 فل اد عب“ الث نك داالاةئةسادشأو هرك أاذهلمهف طاع ءاطمو فانةااقن ا

 ا ءاطعمو قاوأو فان اون ترند عاوناك دا اذهعيج ف فذحأ اس لاقل تآايلا

 دعيت ااا نطل ."الاذ_هىفذحلامزل هنأالاان انوق الوق لاك نيءاملا اوشرك ثيح طاعتو 0

 | فن ف ورمل فالتخلا نو ممنسلا ىلع ةثياتفعضتلا نأ معا «فيضتابااذهؤ 1

 نيوتن دع اوي نوسوكوين دع هادو ويدعو نفيا دعا <22 قد ياما رت ةوعوت



 دف 194 مج جت + در زنا رجا هنت ور مح اح يوشع

1 

 "| ةسسملالاثمىلعةثالكلانمئشاو تلم ىرتالا دحاو عضوم نهنوكي تآنممهلع |
 010 : 5 ا 0 2 ..نككذس كه هاب ىومم ا

 0018 فدعضتلاةهارك لااعف لعّن هون لوال_.االالاعقالو للعفالو لاعق علو س رمضودت ْ

 "1 وهو هنمماللا تك اذاقدح او عضوم نم همالو هنيع تناك امامأ كتل داس موتنسلا ىلع ا

 0 2 1 0 ةليص دا 0 3
: نافماللا تنكسأن اف زاخ ا لهأو مذ غلف ىئاتماذهفنيعلا ١ :كسأو ماغدالا هومزلأ لف ا

 14 

 ا نوكرحب ولو "الا نونكسدف مةونبامأو ناقرح نكسالهن ال ل -ءأالا لعهنورعه زال ا لهأ ْ

 ٠ كلدف م ىبوزاخلالهأتاغافال_:تاانسدقو امكسال الص الا ىلعني رك الا جارخا

 ْ هنا لاعف الا ىف ىضمامفمهاوةبلاق نمورخ الاكبر كت ىف ىنبفالتشاو مهقافتاو

 5 عا ا ا

 || ىلع هورح ًافددر لعق قاولاق مهلانام ل قناق هتاس ىذمامقهرك ذأ ملامانههّكل بنك ًااعاو

 . || كاك فيعضتلا كل ذم «دزلب ناك الفد دراولاهذا كلذ لثمىلا اوراصاونكسأول مع "الف لصأالا |

 || اوهركفلعفلاو مسالا ف ةنكاسادس أن وكت ىو الا نيعلا نا اذه عمو وأ لص" الا ىلع كرتلا

 00 ٠. ”كرتالو نيعلااهدد و كرت ءافلان' الكا ذوحنو َلَدْفَتتاولَعفاةازنعت سلو اهكرت

 1 ىر#ىر< هنافف ورسأ هن الث زواحءام» الا نملك نآل-ءاو 7 ادأنيعلا اهدعب ونيعلا ا

 1 لعسغلا لاثم ىلعناكوأال_عذ طفالا كاذنوكتاك ناف :رحأ ةعب رأ ىلعتوكنىذلا لعفلا

 8 ناك نأف لمفلا فام ثملاقنةسالا مه9ن "ال نيذه- نمدحاوريغ ىلع ناكو االعف نوكيألو 1

 فا ”الادعيامىرجتفا الادعبامىرالو مغدملا لس قيتلافلأالا لرتومَعدملا لبقىتلا

 1 ْ مهاعامعت كل ذراصا ل ةءلاودوعن متدحاو عضوم نم ممنسلأ اولمةسن تأ ,,ملعلةئيمن الك لذو

3 1 1 : - 0 
 ناكودد_-اوةهفرنوك.تلاوةدأو هوهرك ةإومنوكتالو داو عضوم قاوكرادنتأ

 انا فخ

 ١ -_.  5دال 2 0 0 3 0-5 معلا (ل 00
 ١ هلزاع تاقرح ن الل لص الا ىلءرخ الالب ركراصو هدحاو هعفر مهتخسا| اوعفريلرخ الا 0

 5 1 م
 ' | 00١ ودمرت ذا كسلا هماع تعلو هَنك ا ا

 0 وول رسا نار دخن دوو دتم لسا نا و
 3 ا ارا 8 همكو رح ىلع« فكرت اكر عمرا لالالا ناك درر

 ] أ 11 7 11لبق تناكناو ةكبإ رج لاراطشب لذاك لك رطل رح تناكد دم

 ١ ْ ْ 00001 0 تام اوداموداركاوقكأذو مف رحال الاكل ال كاد تلمح اول الاربغتل

 ظ الر تا يكلو هنت وددل الصاالااغاو دساودا أنوف لعق نوكءامامأو كرم
 ا كرما كرتو ماغدالام ازلاو نك اسلاك درت ىفلاعف الاى ردع ءامسألا هذه تد رتارزتملا



 ا ىتلاىلو الا لادلاهذ_هوُون الااهقرافتدقىلو الانوثل امذهنتالّتدنت اذاىتنارسذت ىف || 3

 | نيفرحا نيب لصقاذا لال_:ءانوكيالو فرغ مزال نول ةئئ ساس ةرخ هال اهقرافتال دار 0

 ْ نوكي ناك تافهيفةدان زال فرحأ ةثالث قا ايها ودا دقلاودادالاو ف كاذو ] 1
3 
3 206 5 

 ا تنمص وقتل ال لفات ليلطلام ءزّبَسِل هَ ف كاوذكلذو ل وحر تارت هنالعت ْ '

 ب
ِ 2 2 

 ١ دس رو حرف لو هناك بيبطو بط لجردل-ثمو ما و 50 1 1

 1 ل-ركذكو كتم ىلع ب يطل ثم مالكملا فد كنأ معلم العفن ىلع كد 0 ليدمف | 5

 لبق فاولاق ثرح لعدفلا ىقءٌتلف بان نة الثلاىر كاد معرب لاس 52 ا : 1 د

 || اولعق. لص“ الا ىلعام "ال لعق, فامهنب اوقرفاك لعفلاو اذعنيب وقري لو فاعلا لحق 1

 لاك لص الاددعاو زواج ث ب قو رغتلاءاحامناو لصاالا وزواج )ث.ح الح اوامهسحأ | ٠ ٠
 ا لطف طيس نما هن اذاعناورحأ مهتاتزالا فال تدع ل كل ذك كلذريغددعشد- ا ْ
 ْ الو زارا تان وم تلعف ف هلدفعمب الامف لص الا كبءمنو ر<اوفاك ذا كلذ هومزلأو لص *نرأ
 ْ دو در ردا كالذو دوعلاو ةكودلاو هنوللا رع كلذ فعالا مالا ا قا

 ظ مهيلعل قن,لتعلا ىف ةمضلان" ا ٌتلق ساب ىف لص "الا ىلعح راكال هن الق فكاذ اولعشب و 7 ظ

 ِ باب لق ل رتل تلال ًالعفالو فيعض: ا ىفآل هتف ذة داتالالنأ :رالآا| 7
 1 3 3 اسقق نولوةيمهارتالأ لكلا ناقوهرت تلا نمل ةثانسكلا نال ١

 ْ دقثاك 0 ”الا ل ءهورح ًافلعقفع -ىقلافدقو هرك [ف.عضتلا فاول مهن ل نول اوةبالو 0

 1 لاخلا وُفَط موق ُ ٌفغصل جر م-هلوق كلذو ل يل | تناك و تاقباب ىف حم» ِ 1

 | فترك سداو فرحأ ةثالث ىلع ناك امامأو لاحلا ل 0 0 ولاامأف | 0

 ْ ناب نسر اهمال هن أ نعب قرف اهني قرف غباش ذ نوكيا لمص" الا ىلعف 1 3
 ة| وس 5و ىدو ىو هاك د51

 ا ا مهلا ددقو روحو ررسس ل ل فقو 0 لاكو. قلو اد لعف ىف كلوقكلذن 5 ا 0 :
 د لا

 هاهو ى ىو و 0 رى وو را 0 اي ع ىو
 ١ معو هه اولاد دقو نسسو 0 ددعمو صصتحو ررس لعف ىو يلاقو لاطو :

 ا اهومزلان كاد مو ناون عجب 3 د اولاقاك لتعمل نوفاك ذا ف .ةمعلااهوهنلأف : :

 : 5 5و 5 ١
 ١ امأف م6 ةسعك فركتت بالو فون ريس رس لاق د ديف لاقن «٠ هو فيفا 3 1

 | قاد لماو لق بان قتامالو اولاو ءام ٍاامومالك ناعما ولا هوو كلا 1 3

 اددع لوص "لالة امل اعذللاضدأةث الثلا ْغ 7



 م

 1 1 000 ع دأو تأ باب, همسّشق فعاضملا نمد شام بابا ذهب

 <” ةعوع رى دو م و

 ا لعفلا نم ماللا ىئّمءانب لك قهبلءف:كاذكو ّنَسسح أنوديرب نسحأو تسسح أ نوديرب

 1 ا تن كن رو الااوكس أ مسأل كك اراهو من ةكوط ايلا لستالو نوكسلا لع هح ||

 0 ْ ىلع نين لو ةكردا هإ_خدتدق عضوم مالا نال فذ تم سحأتاقاذاف دك[ لاو

 ظ ٍ لرش دلال نولو د يذلا نأ :رثالآ اهكب رك توهركيالم_هفةكرطاهلانتالثوكس

 ' د نب كالوس د در نم ماللا همف نوكر كي دق عضو م ىف راصا!ةٌتْلَعَف فكن ردتال ةمهارك ْ

 1 ْ هي واع ذ هوم ناك .اذاو عسب 0 و كردأاذانار_عالاٌك ب زن ةلزئعراص

 || ٌكْموُكلت مهلوق كلذ لنمو انكاس قتابالعن'الاوفذحكب لا ةسيهاركل فيعشتلا
 ير عاذس قلص" الاو اًدامالإ وتلا اذهس دلو ٌتدَحاولاةاكءاغلا ىلعةكرحلا او قلو اوذذح

 00000 0 دعو تاطاولانيدلاانآو_ تاو تسمو ب 1 كاوق كازو هلك

 ةليلاتسل ُتْأعَفاولو قبو اوذذ_ف ماللاكب ركاوهركو لَقفاهار لع اهورحأف |

 ] ا قايفااخ كاذك لعق ىفةلةعملاريسغوتلنهللا لاعقأ الا فلاخايكف را كي ل
 ا 86 ل اًذاو اولامو فرح "الا هذهالا كا ٌتفصوا ع دة فعاضملا نم أ مث لهنالو تع 1

 ع 2 2 ىء ا 2-0 2 هدد 0

 ٍإ 000 اسس د امة تدم

 1 و م ١ 2 1 3 ع 0 00 م 3 - 20 ٍ

 ا سام .ةلالاورك م ساد را ل 0 تبوك فكان

 ' ْ تيهذدقةرمسكءارلادسعبنأ ولع ءافاااوامأف دردق وة لاك دقو تعي باب نملعفو لف ْ

 ١ اومدن لو 000 مضلااهلص ا ىازلاءذ هنأ ولعتلاىازلا اومن ةارالاولاتاك ْ

 : و 28 000 و 0 ءايلاا دعب ةعضلا ةءهاركلاهذعب ءاملاو مضدا نك لو موقلا عمك ستلمفا اوءانلا تلقت ا

 درس د5

00 

 واولاو

 0 7 ذآ آآ آآ ذآ 7 ز ز ز 2 ز 1 ز 1 1 20 1 20 12 120 0 ز ز ذ ذ 0 4204 2ذ ا يضعف غذا ]0

 1 7 7 * 7 مد يدنا ع ا د قع

  ارلاكاغات .اهوحضو ةيآ فواولا ب اقتاك م ”ةمضا| تاتا ءااو مضلا اومن نأ ىلعاو ردقنا ْ

 1 ماقدالاريغبالثك الا دوج الاوهدرنأاعاو « اومشيث مالك اهلبق سيل فاقلا نأ ل بقن ملة
 : - -2 03 .٠ ت1 و ُ /! 4 - 1

 : 2 ال فرعأو رثك أو سدقأ ف يشو عسب, لد مقوخولعتو لعف قهريغيالاك ىلإ أ

 تيما را ل ا

 ا هن الا منال ادخالها دو وزير نامأو تْلَدوتْعَف اهب لعفتام ءاغلاب لعفتال ْ

 1 ابيف تريصاغاو امتاوخأ 00 جءاتْوْرَع نمل« -ةيفواولا ل: نأ مهمالك نمسا

 : ةمذا !عمما.هثالا ”لرتاو هركف ل-.ةودر مز كم-ةمالك فك ذاهمزلب سدلو ءامال ةرمسكملا ْ

 اا ناس او وشمس “نإ
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 ٠.١14 621131163 د ل اع 117الف 2 جرم حن 107876: 7 ل 13 3110 1 م1475 7 تا نات طك حا
 ري يسم يي يي يب ب ب يي بي سا ااا

 - ِ, 0 م / . ٠ 0 1-0 واس 2

 نم ل-عفريمغت ممالك لصأو فادالا اذه اوه ةمالك-ا اق تاع امهوامهذداواولاو

 “أ 21 ١

 تاو وتدد در

 كلوقكلدو 7 درط سد أو فرعضةلاة شار .كلءام ءااءالل|ناكم ا هه 2

 5 5 5و ةدءع 0-0

 اى ةرحاودارأ ءاملان لنمو ف ءاثلا تاك ّت لمأو ةضقلا نمُثدصع و تدنطتو ثد رمت

 وى ءعضتلا انو توازن هلا تايلر كانوا هناك داحأ واهتم ملعفخأ

0 

 7 وح ألك تيار لوقي ار الأ اخذ نمةددحاو ٌلكفالكولكامأأ 0 درت يشك اق رع

 هود وحوكم افلا 1 0 خا ثانان ه ثواو-ك هلوق تع نودنر نانا: ع نزلوق' مهنا تااسئاو معزو فرعص) 3-4نو ,الو ىةلش هنو 3
 اده_شتسم هرك ذنانائه ا

 لك ظفل نم سدل الك نأ ىلع ْ

 سانانانهناكاذحرشو | بوأسو ردع «- ةداثنأتدرأ كن الددرةكلوق كلذو 3 معلش لو هاا. ند مةعرأالا
 انعم قوهو نهةذثت ا 1

 اس ظفانم سار طمس ١
 هأ هانعم قوعو 1

 هريظل اذهف

 222222222 تت تتسم 22 سس ا ببن -تتسستتستتتتتل7تْت
 ا مههالو هنعاموع قماللا فمع د3 بان اذ_ه 8
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 0 رم ةلزجاذه وةك هس أس دلو نوكسلا ىلع نادم لدم م دلو ا

 ٌّك هلأ ىعجرجلةكرش السموم 5 01 زم القرة اذه

 ايف ىعيلكعفم 4 !| ىف رسادن ال ٌلاعف لوقت َتدخ ةلزنع دعما و دال كاتم مقتل

 نأ اودا 0 اولاق و ّئناف لعن م 09 دد درقوف ةفعاضم هيفماللا

 وقح أددةراولاتو لهن ملف انما نم ناح ةلزغمو م ءا ملا اذها اقلب

 لَصْعو ب: هول ا 18 نمىل_ةازام «تمرمطو قاف فشلا
 م ا

 يآ

 اولافو لكعتن هلدعف ةلزاع هسنم ةحيزدو ةعبر "الا تانك ترك ذاما وة أ5فيعضتلاب

2 

 َو 2 'ء الف ونا هذ هقدلنالو لن نع يقع خبل نكي هنأ لحية نذ نعربدغيرلن يضع
 مةعبر الاتانباقحلم ال هفناكو ماللاَتفعاضاذاو ةسهناتاذب هقحتام ىاتافاامن'ال ا ا

' 
 85هء5 هاغ ا واط 2 22

 هشملح كلوق كلدو تل ابتح - ريت دزا عه يل فءاشتنأت دوا كن“ الل ع

- - 
 يماماس م هك 0 5 25-73

 ل تيربأ 6 ةنرلا ف د 2 ا رك هش رأت راك" و بمحو ببلحدقو تاو هذ

 ىلعتلخد ةدانز 3 م لا لل رحأف قس او تدر 3 ةلز ىلعتالع

 نافة_عب ر'الا تاني قلت تناك ناةدابزلا كل :ناففمعضتلاب ة-عب رءالا تانن اقم نوكمام

 ةهبرالاباهفلسأامىو.ةداز سدلواهباةُمناك اك ةعيرالا تاني نم ةنزلا كتب ىَدلماذه
 2 وم 2و رز دوم عد

 ترا مالكلا ف سدلهنأ ىرتالا ةعب ر'الا باب قريظنا مهلا سالف تنءاهْشاو ترا امأو
 01 ح7 71253373777:77-775205779927157115777275 23771772777 5777 7 2 17 و يع ع ع مج م د سييسع ب بج جرو سير دي

 اسس واااو سسس اسس سس هسسسس سس سس اساسسم سس سس سس سس اس امس سا سس اس ا هه اش سم١

 (قا' وبس - هذ )
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 هريغ ءاشب ءانب قدا لام ىردتاي ماكنكا اتناك الف ةدايزلا ذهبا مَتوكف تجار الو أ

 هل نكيرلو كلذ فام لهما تسالا نم ه.فو فعضت دن الدحاو عضوم نع همالو هنبعامم |
 د تاق نان 1 رد ام زاوإ لف عضتلا لمتصف كلت رك ذام ىلع ةعبر الا فريطت ْ

 23 2 20 14و ءاّنباقلم نوكم ءاش قتال ةدادزلاءذ_هناف جرس ةنز ىلع َدَدعتْسا اولاق

 هنتلاذ لعفا“ ندا ئتنمعرذات ا ا هز ه1 لعردب لكس ْ
 دل ا ع ءودءد

 ا فيعضتلاب اخد هك لا 0 كاد او-عدب م ا .ءأف اوغةدأالو ا

 م ود <

 لائم ىلعراص لعفلا ىقةعد ر "ع رخ [فءوضاذاو رم اًددرقاو هلأ 6ك ل-حر

 مك ُتَْرعَتفا رو للا كدت د ل 0 ف 1

 . ناك اك هك اقدلساذ_ه نوكيف قبلا لف الو لح 1 ةسلا تان ىف سلهن'ال 1

 ةعبر الاف رطن تاهشاو رجالو 9 م نس وك مرحب اقهلم سن 0

 ةسدللا ىف ريطت هلل نكيلذا اذهم غدا كاذكم أ 1

 الإمالكلا ف ئحبلو دحاو عضو منمهمالوه:.عئذلا فعاضاانمسقامباءاذ_ه9 |

 نوكيالهن“ال لصئالا ىلع العف تح رخأ5 ل ثددرنمل ف فلوق هريس غنم هريظت ْ

 ةدان زددعب نك مول هأر اذه ىف ردصا اى :ر2 ناددرنالعتو ٌناددرنالعف ف لوقت و العف ْ

 اههو امها ار ىلءامهتبرحأ نادر الهو ُكادنالَُمف لوقت ءامدخاولافم هارتالا

7 
3 

 تدور نمل ولف فلوو لقوا ذ تمن: ىد ثاهد_عي سد فرحأ ةثالث ىلع ْ
 7 91 و

 --ص -2- 1 9 !

 نالعَمب كلذ تلعفاك ٌتالوَمف تاق "نال فامأو نالت, كاذتاعفاك ديد رو دوددر ||
2 4 

 كلدكو 212109 را :

 و -. 5 .٠ « ا. "نى: 0 5 - 0 1

 ىنعي هنأن نمثاالعقى رك هب رد دكلو فءاضالاةلزن عكا د لهالو تالوق لوقت نال-ءف ا
 اى ل و 2 0 6 9 2 ع 11

 9 1 .٠ 0 يا ءويبرد 35 .٠ ى لمع ” هدأ

 اذ_مهكلدكف ةدانزلا ٠ لص الا ىلعري صن مث فقرحأ ةثالث 30 اوهنأال تاءقنو تالوح ا

 ق هدو © رد عهد ا

 ىرتشو تدددرا تددر نم تالعفا لوقو َتْوَرَع قاو كر ارد عم لَر كوعاذ- هاواعحاغاو ْ

 5 مو

 لاك نمو 8 ددزارد هاو ميملاةلزنع ىلو الا ثوكنو نر كار رتب رخ 7 .الانيلادلا '

 ئرخد رو اةنكادرا تالاعفا قلوقتو دادرلا لاقفاذ_ه همغدأ معد الاّعَو لاتتالاف :

 < 5< كءوس» كود 0 ْ

 0 رق قم مهن ال ددودر لثودع له لوقتو ءاهلا ةلزتع لَو *الا نوكنو ٌتدءاهشا ا

 7 هدءد 3 هموم 2 هود مب هد دم ة دو

 تادف تاو اراع مسل لم دودرب دودزا تأق ةكودع | تانك لعوعناو ٌتاَءومْفاتلقاذاو ا

 1 ل د جس حس سمح سس حاج سمسم سس حس صصص

 ' هير



 1 < و<و 25ء5د<-

 |١ لوقتو محو رحاو تجب ورحاو 2 ةعيرأ الاى هلريظت ال هيل ترم ا! ىر< ماغذألا فهن رع 2

 يهم سدد

 1ْ ْْن ال ددر د ددرقل-مقلوقتو تا: :هسلاك ناب" الاو نيعلاك ىلوألا د ديدرا س سدعقا لم ٍ

 : لاغير دور قادتنا جنات" لاو دد در تقل عورات دا 2ك الا !

 ' 17 2 وشو و و
 ١ اهنأل ةيناحلا ل رم 0لحر 500 9 جت لمفو د 0 ديلا أ

 ل ل

 ص

 ّْ ريف كر الاف مغدتلو در علا لثمق لوقةنو 0 22 ا

 || لوقتو لص'الا ىلع فرلا نوعد ف هنمنوزغبام لدم لا نوعج 6 ءالدل سل را

 ْ تدر زع وداعاف كب رعلاهملا ل_صداس# سدافراعان ل مغدت الند لل ْ

 ْ كلذكو ددو رب دور رك ناو اما دور تددر نمل وف ف لوقت 1

 ْ : هنزلاكلت :ل-تنأ ثدرأف ةعلر "هلا وداد الدري رتاقالعف ناك نارا )

 أ ءابلاو والا, قشأ اذااهويغتالّ ا ذك ف عضتلاتقط أ نيح ةنزلاوفت لاكن بيلي فالس |
 ِْ ة..هنان قاموا مقل: ملامو ةعب ر "الا ةشأد ق4موهام نينا وقرفي نأ ميا ستلا ىلإ معاعداسعاو ا

 ْ لدودعو لدمقعك سهلا ةقف ماه الدرك م هأوق هوحضو ادور ىو و عبدا لامو ْ
 ْ ىل« فرطاوالا فرحأ مدلل و ءاشن ءاندتلا ىدالف روذاام 3 هنأ كلذ ىلع ل ءادلاو ١

 (| لوقأتاقاف ءانلا* نر ىهوالا فا دعدارخ 1 تسدلو قالت داكنالو برعم ْ

 ْ نماءشو نوغيداك ةدئازأ ههادحاو نوعديدق مهنأف :دئاز نيمالا !ىدحان ا

 ٍ اغاتاقناف د افاوهر 1م 0 دركو نآماطاو رعاك كلذ فراس هنا

 ْ ذاكَ شا ةمنورلاكيسطكورمُت سك هزل فرك نأ عيال فبعض نا واولاباهتقلسأ

 تارك الا نكي لاذاةداب ز < ف سلو فعل كل 1 ك2 دقنامالل اتناك

 ْ اذهىزؤةيودئازد حد حأ اماذ_هىفق فاو كاذك د ئاز همقردحأوهقفاو ناك كفك ||

 || لودقامأو ماللاٌعضو ءىرنتالاونيعلاعضومامهادنسا فراس فننمنيلادلات'الئتلأ || ٠
 ْ امهم تاصقدق كن الديد ثنالو لالتءاهيف سلو دود

 كي مهاوقر وضوح كاذو ب لص'الا ىلع ل نمل مدنا باءاذه و

 « ةَسلآَتان ٌكاذْتلعدق «

5 
 ا ند

 تا
 وءوم- )ىو -3

 | ير لع سرقامو هلتعمو همجعص برعلا مالك د ةسش ,ًافدددثالمول مو ولام وةومحو :

 نمهل-نوماكةردقو مومالك قل ةيدقئشلانأ لعاو د كلت رك ذام ىبعهريغىفهريظنالا 0

0 

0 

 مب عا 2-2
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 0 ْ دور در نولو شن م-5و لانو للد لكا نواق؛ةساممهمالك قرثك. نأ ةمهارك لتعملا :

 ظ | وهام ل ةءذقو نول بامةرثك ةسهاركل عفو لانو لااعقو أ كلذو نور د دقو لدرلا 1

 "1 ة تدرك رثكبإو يلو ساسو < كاذو اضن[ كلذ ةلمهار نول متس ام خأ ||

 2 هاو دل ثوحر طر دقو تاع ءايش ال اهذهن“ اىسف مومالك ف فيعضتلا ةرثك ةمهار 1 ْ

 فعاضُمف لب: ىو تيس لوقت 0 رع وهو كا ذ <.هار 5 مومالك قادنف لدا ]

 اممو افلم اناو نيلتعملاو رسام تيب نيلتعملا تو هر هر ءاوناك ناو ا طب كرنطم 1

 كاترك دانا ءلءنوماك ةىدقئ ثلا مءاثبأا نوعديدقو دلو كدا ترك داع ا

 مسالاءىعدقو هراغىف هريظن ءاجأم ل: :ءملان ماوكرتم نمو لعق ىلعرسكيال ءاشرو ف كاذو ْ

 هاصأ ىلعءىبخامو هلد ريغ ىلع ل دعما ندع ىب <كأمو كذاب دقو للا نم ح رط ادام ىل ْ

 لتعملاو ميمصلا ىف برعلا مالك لاس. ذهفءلكع ْ]

 اهروهجواهسسو «ومواهدراتكو ةّرعلا فورطاددعباباذه . يماقرالابااذ هو |
 00007 0 ب رع فور لا مأف اهقالدتة اوابسو م همواهر وه لاوسأو ||

 ميححاو داضلاو فاقلاو فاركلاو ءاذناو نيعلاو ءاخلاو نيسعأ هدا فائالاو ل ْ

 ءاطلاو نيّتلاو ٌئازلاو داصلاو ءانلاو لادلاو ءاطلاو نوذلاو ءارلاو ماللاو ءاملاو يملا ||

 5 ار نه فور<بافحنيئالثو هللا تولت .داولاو ميملاو ءايلاو ءاقلاو ءاثلاو لاذلاو ْ

 د را الاوت رانا ارق وفدا ينوي زنك ثور تملا ةحسقلا فاول و ْ

 ميدساك ىتلا نيشلاو ةديد هلام لاعبا فا الاو َنِيْنِب ىتاازهسولاو ةفيف+لانوذلا ْ

 / ةأك لاَ ةالصلام-ماوقىف زاخا لهأ ةسغلد عد ميخفتلا فلأو ىازلك توك ىلاداصلاو 1

 هي رعى نمةخاؤةريثك الو ةنّسحت وغفر ءافرسنيعبرأو نينثانوكتو ةايكاو |
 ىتلاويحلاو فاكللاو ميلا نيب ىتلا فاكللا ىهو مم نال '

 ءاظلاو ءاتلاك ىتااءاطلاو نيسلك ىتلاذاصلاو ةرعْضلاداضلاو نيّدلاك ىتلا ماو فاك.لاك ٠

 اهلصأ ند داقذ يد يع راو نتا اهم ىلا فورطاءذهو ءاقلاك ىتاعالا او ءاثلاكىتلا |

 ناو ن.ع'الا نا نمفاكمتت ةفمعشلاداضا !نأالا ةهنا كابالا نيت النورسشعلاو ةعستلا |

 1010 ها 5 : ءب © 5 1 0 ءءاأآ
 قتءجكن الد_ةءطمناسالا < فاح نماهن الف أوهورمس الا بنادسا نما فاك. تنش |

 ىلاراسلانماسولوك كن الاهيفاذ_هزاحامناو هعضوم نعهستلازا عمقابطالا فكتداذلا 1ْ

 عضولا



001 500 

07 1 ]0 0 1 1 

 موووت <

 2 ُ 2 ع 0
 اهحورن دعداهربغ جرم طلاخامنأو ثتاسالا هفاح نما الى خأ ىهو نوي.<لا ىف ىذلا عضوملا 1

 : ا” ناسللا فو ر < لص: ىح رم الا نم سنت م نع الا تناك امل_ٌمىلارمس الا ِء ّك 5 . 2 3 .٠

 || نمو واولاو ميملاو ءابلا جرد نيَتفَّلان باو ءافل'ح رح ىلعلاابانثلا فارطأو ىقفسسلا : 5و 1 سدو “أ 03 أ

 || امهيف ريصتق مشامااو مذا فامهلد_هءعددقمبملاو نونلانأالإ مفلاو للا ىةروه جنا لاح ا هما 55 ف . 2 0 5 52 اا ع

 ا 71017010 1777 00و 015117 77717: 3573215967 7 7227 درت ب دة

)4:5( 

 ناسالاةقامل ىف ريتا ال ريش الا اهليو 2 لست ناسلل! فورس طلال ع ّ 2 ! ا

 ١ اهاصقأف ةثالثاتم قالا اجر رو مد رءلافورافو نع الا كدت تناك

 أ مهلا نماجراهاندأو ءاخاونيعلا رنا طسوأ نمو فل'الاو ءاهلاوةزمهلا جرح

 || لفسأ نمو فاشلا رش ىلع الك #تلا نمهقوفامو ناسالا ىدقأ ن مو ءاذناو نيسغلا

 || طسو نمو فاكلا حرم ىلع "ال كنا نمه بلي امتوال_ءاقناسالا نه فاسقلا عضوم نم

 || تالا ةفاس لو أن يبن مو ءاملاو نيشلاو مسالا حر ىلءألا كلا طسو نيب وهن تاسالا

 || امناسلا فرط ىنمىلا اهاندأ نمناسالا ةفاح نمو داضلا ب رح سارمذ الإ نمد ءاءاشو

 يرحم ةسدااو ةسعاب رلاو تاثلاو كحاضلا د وفامو ىلع الا كتل نما ويليام نيد و اهننن

 هنأريغتونلا رن مو نونا رحم انانلاَوِ) وذامزيب و هستدثاسالا فرط نمو مالا

 ظ لوصأوناسالا فرط نيبامو ءارلا ب رد ماللا ىلا هفارخال الق ناسالارهظىف ل خدأ

 أ| نيسلاو ىازلاحَرئثانانْملاَنُر وفوناسالا فرط نيداممو ءاتلاو لادلاو ءاطلاحَرحاباَْملا

 || ةَفَّشلا نطاننمو ءاثلاو لاذلاو ءاظلاي رانا فارطأو ناسالافرطنيبامو داصلاو

 | فاعلاو ناغلاو تعلاو فل'الأو :زءمااف روكا ةققلان والا ر ع

 || ءاملاو لاذلاو ءاطلاو ىازلاو لادلاو ءاطلاو ءارئاو نونلاو ماللاو داضلاو ءايلاو ميسخلاو

 || نيشلاو فاكلاو ءاذئاو ءاملاو ءاهلاف ةسومهملاامأو * افرحرمعةعست كاذف واولاو مبملاو

 || دامءالا عشاق رحةروهجلاق فرح ريشعكاذفءافلاو ءاثلاو داصلاو ءانلاو نيسسلاو

 : هذسهف تودلاىر< وه _ءلعدا.تءالاى ذقن ىت> هسعم رك نأ سغنل |عنمو هءسطوم

 || امأو امهبل_تأدق كاذت:أرلا رب تملكتن مث كفنأب تكسمأول كن أكل ذ ىلع ل ءادلاو د ١ 5 . ا م ع
 1ْ "0 ه50* 0 . 5 03 8 .  (6٠

 |١ اداكِلذ فرعت تارا ل |ىرح ى ح هءضومق دانتعالا قرا ورش سومهملا

 تدرأاذاف هلعردفّل ةروهحاف كاد َتدرأولو سمّنلاىَرَ عم فرحا ٌتددرف تريتعا
 ثئشناو اهنماهيفاع وأ دسملاو نيللا فو رع تئشنإ كوص عفرتتنأف فورا ءارتجا هعو وه

 1170101707021 تا وشلحت تس دمجو 1 * يتحد



 لا
 1 ناتناو ةزوه-هيلاوهو هيف ىر< نأ توصلا عنعىذلاوهو ديدشلا فو را نمو #2 تءفخأ 1

 0 ا 7م تددم ّيسأتاقولكلنأ كلذو ءابلاو لادئاو ءاتلاو ءاطلاو ميلماو فاكسلاو ْ

 001 نيسلاو ىازلاو داضلاو داصلاو نيشلاو ءانناو نيغلاو ءاداو ءاهلا ىهو ُهوُحرلااهْتمو كلذ ||

 "|| توصلاهيف تيرحأ كلذمايشأو ضقْناو ساطلا تاقاذا كلذو ءافلاو لاذلاو ءاثلاو ءاطلاو ||

 0 دكرنس ءانساناهمشلاب.فديدرتلاىلا لصتةديدشلاو ةوحرلا نيف نيعلاامأو تّئشنا ||

 ْ توصل | ىلع ضرت_هد لو توصلاعمناساألا فارال توصلا +.فىرح 0 ر 1

 1 ّْ نك ور سدو توصاااهنّيددمت ناو ماللاوهو ةديد_ُثلا فو را! ضارت_ءاك 1

 - || ىتيحان نمنكلو ماللا عضومنمتوصلاج ري سدلو هعضوم نع قادت التاسالا فرط ||

 ا( در د] كلذنأال تودلا هعمىرع ديد فرحابنبو كادي وُفناسلاَقَدَتْسم ||

 |١ رحل كف: تكسمأو كن ال فرخلا عضول مزال تاسالاو ناسا ا ْ

 توصلا هبءف ىرعت ديذ_.فرحوهو رركملاممو مسا كإذكو توئلاوهو توصلاهعم 1

 آ00000 00 ا توساا رس طرا كيلولو ةوخراك توصل ٌقاكقمالأاىلا هسفارختناو هزي كما |
 |١ كاوقك امهريسغعاسّنا ن مدس توصل اءاوهل عسّتبامهجرخمن ال ءاملاو واولا ىهو ةَْلااهنمو 0

 ١١ توصلاءاوهل عستا نيل فرحوهو ىواهلاا نمو تددعو بودل تن تن تاورالادكاذ |

 00| كناسلءايلا ىف عفرتو واولا ىفكءَمْعَس مضت دق كذ'الوااولاوءايلا جب رش عاسن | نمد #ثأ 01 1ْ

 || نوع واو َنهافحأو اهسرتت عاستالفورملا َيْحآةئالثلاه فهو فل' الا هو دكا لَدق ||

 0000 او ءاسلات ةعشطألامأذ ةصفتملاو ةقدلاهسو را ا

 1 0 5113 دهر كاسل نونم دنا تنال ننال فو لا كك اع تعطر هالو ا

 || نوعضاومنمكناسل قطن ان وعضاومف كناسا ت عضواذا ةءدر'الا ف ورملاهذهو ىلعالا ْ

 ١| |. فرو د ثوصلاف كناسلتعّضواذاق كَما ىلاهعقرتن اللا نم ىلع الاَكَنَل اىّداحامملا ||
 ١ -- تل . ع ١ 0 1

 5 3 7 51 5 1 0 و 4 : ب 5 1 5 3 ْ

 ردح كل 3:نندقو ناسالانمناع_ضوماهادغر الادذ-هق نوعضاوم3 لد اهات عضو 8
-2 

 ْ هناالمالكلا نمداضااتحرانوالاذاظلاو مسد اصلاو الاد ءاطلا تراصا نامطالاالولو توصلا 1
 0 كار 0 5 سوك -ِ 0 و و 3 1 3

 5 هيفنسعام فرع: تافصلاهذ مكمل فو رحنا تفصوامناو اهريغاهعضومنمئثسل ا

 115 فكل ظ 0
 000 ماعدالا
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 اديك تن تي فل تت سل يي يي بيلا

 ىقماعدالا تو كرام ن-سحأت لاصفنالا قام مسناغاو ناهرتشيال ةلك ن ماناك اذاام_>سأ ا

 تاق او د العا ند 11 ذامفماءدالانأ ىلع ا دءامو فوذ_تارمغىف كلذ

 دال

 انددقو يب هنعلوزتألا دحاواعطومامولكنا سل عض يذلا نيفركلا ىف ماغدالا باناذ هو

 اه-ميةكرتم ف وأ تجملاو تأ لص: ةءاناك اذا ءاوسامهنيذ-ال!نيكرتملان نرش

 الاةثدس | ةكرتم |هفورح لاو تالة هند ع تناك امون تان ىرتالا اذ
 : مو 0 5 “ع 6 م 58 2 1

 نوكالو طءلع لهم قدكردم4-عدر الاىلاو:ةدقو نكاسنمد.الو دعا هذه عم تاكرخأل

 هه 7

 7 - 0 ىو © ءد 0 هي 3 ا 5 ا 58 . - ٠

 ىرعاد_هلك قتاننلاو ددمل لفو كا لء> كلوةو كلذو ةكرشم فوات

 هدلسعا تت 0 للا ذود ورا دو هزاع اذن نكيو ىَزاَحدنِ

 سد 0 كا دعب عقو ىذلا ءكرتملا فرك لمة تاك اف ءاوسلا ١

 تشن او نس !ماغدالا ناكرثك !تاكرخاتلاواأكو .هنملادتعاو نيتك اسنين كرما

 ماغدالانانّدمفرحلو' الا ليقونيكر تم ءاوسامه ناذللا نال اناف ردا وتلا اذاو تليد

 ْ در رار لاسفنالا رد يق عة ماعدالا ف 2 ارم ةلزاعداافرحن" ل

 ا ُدادزتانههنا.بلاو ىلا تنأو نانا ظبامهو واظن مهو كل لاملا نا كِلوةكاذو ودل

 ْ كا ردات فرد تآيلا تا ةكقامتوكسلا

 ا كر "ال كلذ ضوعنهن "اك نيلو د مفرحالإرخ . الا فذ_>اذ!فو د21 لءةنوكنأز 2

 كما ارك نك ارسل وم فرع لل علا َّك ارمتملا فرعا لق تاك اذاو لوا 7

 2 3 . 5 و هه. 2ك 5-5 55 . 01 ١ ١ 2 5 و

 نومانرك دامف نيمت نأ نس-و كل دراح كو هب أىرتالأ لصفء مربع هعق فدع ضد امدوك2و قدم
 م 6 .٠ 5 5 5 : ب

 | حوا كلوقكلذو .كانبلاةلريغي تمهد عوةيإ مئلتال ف يعضتلا ناك انف َكَلَل عَ رح

 ا ارلاقاك امعاونغتسادقر "الفل الا اوفذل نوكرم ا فاكم م: واف اذهمغدتالى نوم مساو

 || كلدبامم» كاثركذانمقنايبلازو الن أ ىلعو ةيرلاك ءانبلاربسغت ىلعاذهو هنوف قسوم

 ولا راش زلة لاو

 ل

 ِِء 0 7 5000 ا ١
 ظ عقينأدصقدن'ال دوادد.كاوقوك2كادو ماقدالا ن سس نك اسفرح هل ةموه ىذلا دعب ناكوالا

 أ | ىفمزلمأك لصغنملا ف مزلء ال فمعضتلا نأ ل دق نماكر كم هتنزب ناكو َت.ةخأ تشن كذكلو

| 



2)50( 
 و ىاك <

 قرةطاهضا 0 ءْسدلاَن تا ريش ءىدقاك دفاعا

 1 ا سواح جاهلا تاك يتم عاتماو ثيرح ننال غلاكو
 5 11 1 سه 65 هوو 4

 م ماعلد عقسرغو 5 اضألافو ّْ

 1 دفا لالا ولو نوف مهانعمءانكلو رك سا الءامش ”الاهذ_هق نكس توف ْ

 نائكسالااهفز وجالهناف ماهألاامأف 11-3 فرحل زال مالكلا ىف ملا فاهمتدأوءاملا نكمل
 7 2 ه ىد ىو ءسصءو ع ع ا 1

 مغدموهأم عج ىلع عجب ءىج رن أدر كف معديالو لاعف امدهاو لاعفاددر ةنالددا اردلاق الو ْ

 هس «)» ىءه-و

 ىف ففعتماولاف م تيفخأف ددار 3 تا كلو ا ا

 كلا رف همك طعام هان ةءا انو اوؤاهأو :لعلانركذدق و ماغدإاذهىفن اوكنالو ا

 انيلحيو نئعلا البكا نعلا : نكسأف مم.ن لاكن 5 م هعل ىلع س اق نيعلا ْ

 (لعد) ةفرط لاق بءلاولا تاك اورثكو لبدهةغلامن أب اطخلاوأ ْ
 هوت ى<- 1

 رطل ىلا فتوعاسلا مد ب اهلعان علا تقام

 هستنز ناكو تف أت كثناو دلل لو الات نكسأتئشنافاوحام دن الف لتسو زعهلوقامأو ||
 و 5 1 : ل 2 0 ١ : ا

 نسحأ اذ_هىفناسااركتوناذ_هلوقتو نبءالانونسالةكملهأنأ اوءزو اكرم ||
 000 0 2 وج 06 520 5 2ظ00اااأأ111 1 1 ] ] ] ] ] ] ] 1

 7 7 3 تك ا تس 7-7 7 ل نا ع ا

- 2-0 - 3 --0 73 + 3 . : - 334 

 ا : 1 2 :

 22 2 ل 2 2 ا ري ا لا ل 222 ل يي م ل 1 1

: 

 ىزالأ ردت اذهكالذكو فل'الاةرممَنوكمت هنمسلهلءقام ةكرست الفا الا فهنم ||
 3 2 8 3 سد 5 25 ان 1 >2 0 حد 000

 زوحالو ءاملاوو اولارب-غىرحت هن رخو معدة ةارساب ىذ>اومغدتفادقاو و تح الوقت ايان

 ماعدالاب ا فد ثنو 5

 قءقحلاهطارعأن ءبذدلا نم »* قريشع ىةفلاكد قاع ىفا

 7 تينلارا بكس الاموقماعدالانكعلذاج رخم !قامهك ارتسشالا.ع هلوقن«ملادنعءابلاءافخا هيفدهاشلا

 5 7 ورةحانافاهتاحاهمواهترخا فا ضرعت ن مناد واهس ىف ةريشعىةلاعح دقلوقم ماعدالان ماالذي ءافخالا لمعف

 ثريرح نءنال ءلتابلاىقدشنأو م4 اهمعهدقادملا اواه.غارعانعسدلا

 ٠ مماهللاقبا-لدموأش + مخاهلاتاءلح نم اةماو

 ا مماع لثم عفس ريغو * هلاضأدشناو *

 نم عسب رسلاوهومومهل عجم ماهالاو ماعدا هنكعل ذا مماحل او مماهللا ىفىلوالا ملا فان خإ امة دهاشلا

 عيرسلاوهو مسهل ع نوكينازوح و ةر ورضمماهللان نمعايلافذحو ردصلا مساولا لاقي ولوملا
 قعمو ةرؤرض عملا ف فيعضتلارهظأواهماتدبىأ ضرأ الاهليه ”اكءودعف ضرالا نمذخ" الاريثكلا

 هقمسوهب ر> ق هلالدإ هدو اثنا مرف كراش. اىلعى امكان .ل> اداةقاناا تيعقلاةب باامحلا محاهلا

 كي دوما الا 0 حمماعلاوةءاقل اةيصتنمل الئ لاواهداو ا هتعفقسو ىئان“الا مق ب اايدارأو :ربغل

 | مماوللا فمدقتا# ةروىضءاج لا

 ع



 ا يا اال ويب يح

 دن

0-0-6 ]0 0 

 (ليوط) 14 وحن فد ران فر

 || ءايلاوولدىف مالل ةلزاع دع ىفىلو الاواولاف ل:ءللاريسغنممغدنامتلزئجانراصو دملا بهذ

 7 / 17 5 2 1 53, مع 5 0-2 ل ماليا

 : اءاو مغدتالرساب ىذاق ا دهو دقاو ور وا ان ىلظاو ادقاو اولط كلوقكلذو اهدعباهلتم |

 مر كإنلو نزولا ةمانا كرما فرحا مقومدملان ماومفال ةرسك اهلبةوهنك اسعايل اعوقوهيفدهاشلا 1

(409) 
 "| 6و . ا 2 2 2 ا 0 26 2
 : ديالو لردتم فرح ةئز وأ اكٌر هةمافرس هّئاَس انما درع لا نأ كليو هلو قالا »

َ*.* 201-37 

 7-5 هيدصل توم لك امو دع 118 ل 2 أ ذك ا

 ا زا تنكس ناواك سر تم هت تاكو ا ٌفدر نما. نيب تلا ءايلاو

 ا ءايف مص مهاوةو لصفنماريسغف كاذاولا اك فأ ”الااغلس 0 ثاو انملوادمام_مفناال

 || زوااذاىرحام_ماعزية لان ال ل.عافمو لعافمففل الا ريطنامال كر مالربقلا

 |١ لم الكل ىفاذهل ٌةحاامهاوس نم فقول ىف نيفرخاناكسا ىلا نول هداوفاك الف ةئالثلا

 أ| نيمملا يرجتانههنيءاملاو نب واولا ير ةرسأب ىو دقاووأداذهلوةنو كات ركذامتامييذ

 : ناو تءغ>أ تش ناف داو ودَعو بز ىلوب َت ب م كلقاذاو معدن الف ىسوم مسا كاوق ف
 وم ا ا

 ةد>-او ةعفرك ناسا تعفرفىلو ىفءامأ ا ىفواولا تدأ ثء-ّْل'' النكست الوتس تش

 || ماو دوام ظكلوق عمام1 فاوقلا فز و< هنأ كلذ ىلع لءلدلاو آن ىفءاملاةلزنعكو ىف ىو الا
 | م0 0و ند داللو" مابا قاوشل 5-32 ا[ ل

 ا ناك اذا مغدتالاممنمةد_اونأفةرمسك اهاءقءاملاو ةمخاهلةواولا تناك اداو او ْرزَغللوَق ا 03 . - . 3 ا

 || ةنز ىلع نوكتنأ اودارأو واولامزات) ثدح لووُقدقاولا اك لاصفنالا ىف هلاح ىلعد#لا اوكرت

 || ىطقو اًدفاواكك نر ىلعاوللت نوكت نأ اودارأ اهل <_مزالواولا نكت لذاءذ_هكاذكف لوف
 ] تاقاذاو ىسوم مسا نيسلا لركن أ ىلعنالصةنملاوقت لاك اهيل ءواولا»ذدوقتملو 5

 ظ ةلزءامهامتاو فل'الك د«قرحاسلامهنألت غدأ اًدقاووّسحاو امانة

 1 عضو م نمل اس تل عقرتاسمناكن'ال ماخدالاىلاالا هيف لصتالاذ ف نب بعدا دواد دجاكلوق

 || و أَو لوأ أ رق كلوق لم ق ماعد امهمذسدلف نان زمهلامأو زحاحاههئدن سدلو ءاوسهيفامه

 ا ناسلا همف زوعامتغدأا اكن اكرصتفاههقفدخف وأ أ ١ ارقلوة:نأ كاز وال كن" كانأ

 1 لو ردو نر لا دعا كلذكو ٌكلدئر<# نان ر عالفادأن املا ام_مفزو <نلصفنملات“ ال

 آه بد دملب هعصن توملك امو »+ باملاقدشنأو 8

 ناسنالان اىنسدملاوا ملزتعدملاف تناك ذا واولا الا اهع.ضومىفز ومال هلاذدر تناكوىورلا فرحءايلاهذه ٠
 ةدصنالل امك ماع ضومدانربنأ بدبلل لقاعال ىنمف.ف هشغتسي نم مصدق

 ( ىأت هنوبتس هع مه )



 . أ ةضعنب ماكثدتو هعمس انو نيتزمهلا ققحيناكى عسا كأن بانأ اوعزو سوو للكل |
 ١ تي رلصفلا ىر# ىرغا#و ءىدروهو ءالؤهلوقىف ماعدالازوفءىدر وهو برعلا ْ

 ١ ا لعفتاك اهلاح ىلعةنزلا تناكو تف أت ئشنا و تن .و ترهطظ أ تئشنإَنولدتْعيوا داولَتَتنا ١

 . || ناالكلاعقاو تَرَ ةزنسجاذحسبلو مغدتالثلامموقو ىَوُممساكلوقف نيلسفنملب
 0( ديل ثم فدحاو عضوم نمامهنيدللاماللاو نيعلا دارت راصف مز الداب 00 ٍ

 0 عسجبو ُنيعلا لَتشَي ءاتدسعب عقتدفا تلال كلذاهمزليالُلدتْمَيِف ىتاىلوألاءانلاو د دعتسو |

 ا مل رح ْ
 ش ٍإ 00 نوكنإلو را ىف نافر_2لاناك ال نكس اق

 0 دن مهاوقبت يبشفابتلا امهنالفاقلا اورسكواولٌمقدقو تلمع كاوفكلذو نيلصفنم |

 0( النقا فاق فزاجو نك اسلا ىلع لردملاةكزح | اوقلأ اوأةكنو زخ لافدقو ىذا ْ

 0 راهطالاهبفمالكلا فز زو هن الرد رئدهمزل او ا ةلزتع نك مو ثاهدولا ْ

 "|| ءاقتلا فناضرعين امش هل_تدقرّصتومالكلا فاذفهفزاحاكف ماعدالاو ءافحالاو |

 0 7 وفلل تنذي فاق تك 0 ا كا

 ١ ا تفذدحاك 1 الات ل مادا اموت د اوذكك قناف :رامهن'الٌزقفففناالا اوءارلا ْ

 اا 6 ناك كل ل ا ا ا
 00 لقي لان ٠.مو هفطخلا فطخ نمالإ نسملالوةكادؤوددصنو ا ال درى ا

دو لَتلاَ للان لدا ْ
 7 ا ننفذ رم نولوةباسان نأ نوردو للخنا ىنثد

 ظ اك له'الةءارق ىفو اوكرح ثءمحة_مضلا ةمذلا اوعبتأااو ن نيف يهدي رهتافاذهلاف |

 3 ١ تاغعالاّلق أ اذهو َنيلَمَعم لاك ا ذهلاك نمو درا دهن ار دما اومضف َذاندراولا ه6 ْ

 "| انه قفل الاباهذلثمو هوو لقا ره ىرعب فتن ف ٌفْدرلا# َلدقلات نمو ٌْ

 |ةزمهفذح نعقر ا اولات مسهلاءاق ل قناق نيسلا تكرحثمج ل سكلوة ىف اهنافذ ْ

 ْ اع :راضدففا'الاءذهنالذماللااوكرحال فا '"الااوفذ_<ل#ف رمت ْ

 ٌْ 1 ! مث « وق كاذك تناك انإفتةسشتمهةتءااذاو 0 زالا ردع ارق ْ

 ! ا عض او قاب اىرتا ٠ نلعفنت هلأ َّك رفع الود“ 0 رواج تلقنيح داو تلف ١

 ١ هنأالا 0 وأتفا فماخدالا نحو اذ هلأ اه ىإ اهنمو ماهقمسالاىوس ْ ظ

 000000 0 ال ةاهيض دلل ةتئأامأو ب تروح نلسفنموغ نافرطلا ناك ثيحعراض ْ
 : امأو ناك اني ناك ذااذ_هفءضءاذكت نك اسد-ءبالو هدرا مالا ْ



0_0 

 3 ينزل ل

 || اذا ناعدباعاو ناكسالا ىف امةةلاااو نال_صقتمام_م:' ال ىلا ةهلزخمف دواد درا[

 امهليقام كر

 ١ جاه -راخت ةيرافثملافورخ اودحاو جب ٌرَحْحْن م ىه ىتلا ةيرا قتلا فور لسا ىفماغدال اباناذهوي :

 || هفنايبلادادزبامفو ماغدالان-ّ ىفءاوسامهنيّذللا نيفرخلا لاحاهلاحن أف تمد اذاق |
 ْ تسيلودحاوج ردن م تا فورسحلا راى ناك_.الاها خال بفذو جالا يوانْسُ 1

 | ادعابت اين ال رح [تراقلا ةياتلا قودوب جة افا "النسج اءاوسلائمأب )

 ٠ | مغديالو هراقمىف مغديالامفورخا نمو انسسحدادزاميراخملا تدعانتالكرا وطعألا كاذكو |

 ٠ ريسغتلا لاقثتسالا فاه أ امغنااهم الزي مهلا فركلا ٌكاذو هل-ثم وغدا داس

 ْ اهلثمعمتءاجاذاق اهددو لقتتستا عال ىيتتلا اهمزلباك اهددواهلمزالكاذو ف 0 :

 1 اذ_هنأاك لاقثتسا عضومكاذن الاهد_كو هسلعتد 2 ىلع 6 عموأ |

 1 فلأالا فمغدتالفل'الا نأ ال هيراقت اعفالوءاهلا ف مغدتالفل الاكل ذكو لاقتما عطوم

 ْ ىفكلذنكبملا-!ةنيغلاريغاتناكسن انرمعَت نيءاتناو نيلادلا راتب 1 :

 || قنكبملامماغدالاام_ميفنكلفاذهىف ةزمهلا نمو ىمهف ةيراقتملا عم اههيف نكمل نيفل الا 10

 أ ةيراقتملا نماعذ عم ملا ويحاول او واولا الو ةدتفاهلبق تناكناوءابلامغدتالو نيتزمهلا ١ ظ

 ْ نافورط نع ن تيلالو ةمعيف وكيلا الو اباو مانا اًنيلام-يفن "ال ْ

 1 ايرث ال فو رد ارئاسو ٌيلالو ذم هيف سولامىلإ دموي هيفام ناجر ام *ال نتكلم اولعخت 5

 ْ ىسوم مرق فعءارلا ل ارت نأ ىلعو ةءلاك اذ_هىف ماغدالا اوقف كرا هزرنأىللءاهف 3
 01 ا

 || ءاو_ام عا ئموهامح وتفماهلبقام ىااواولاو جو تفماهليقامتا ءايلادذهعمتناكولو |

 ا واولاوءاملا هذه تراصف نيللا فو عضوا فان وتسازيفرتلان ال ٌكلذالا عطتس واما الا

 | هَبتامهيفنكلو فلاالا غليل ناو انيلام مف الةيراقملا عما “الا ن ماو لاو ميما عم

 | لبق تناك ذااهريغعضوملا كاذ فز حم فاوتلا قامهنمتدحاو تناك اذاهنأ ىرتالآ اهنم

 | كلامولد تيار و راج ضاق تءأركلوةكلذو كلّترك ذاملا لع راقملاوقت)ف كورلا فرح
 00 ل 7 ا للا ا
 ا معقل لد ال كلردتال تناك ناو يا ءايلامذ_هىفمغدنالو راج الغش: ارو 0

 أ نللاهنف توكيام ىلءنيللا هفثوكم الام لخدمالف اًرسانّجرخأ كلوق كلذو نعللاهمف توكمام
 ْ اهنال ماغداللدعبأو هفةرسك اهلبق ءأسلاو ةمذاهليقواولا تناك اذاو فل'الاب كلذ لعفت لاك ا



 ١" 1! نانوكام-ممالحوتفمامهاءقاموام-يفماغدالا لرتئَؤوةءاماذهو فل الان يشأ ذئنمح |

 1 ١ مَع كل ا ارباح ىلظ اواكل اماولط كلوق كلذو لطملاودملا ف فااالاك ا

 قمغدنال لاف نيسشلاو ءافلا را 2 تور ايف رافملامعديوةب راقملا ف ْ

 1 : عم عقواإفكلاَدنْنمو را مهلوق قاسممنوتلا نويلقي مسالم 1 ءايلا ٠

 ” اأو 22 قوساك ذانوتلاةلزاعمواعشو تو ريفي نونلا نمهيلانوّرفي ىذلا فرحا ءاملا ْ

 ' 0 ءايلا ف مغدتالءانلاو مَعدماًرَطَمْسَكص ادي رناَرطُمَك ام-هلوةوصق ملا ف ماغدالا ْ

 ْ 1 ءاثلا جر ابانثلا نم ت,راهدقو مفلاىلاثردسحن اوَقْملاانّتلافارطأو لسا ةغّشلا نطاب ْ

 00 مغدت معاش ةعراضمتراصاإففورحارثك ام ”النا لاو مغلا فورس ىف ماغدالا لص امغاو ْ

 ا مغدتدق ءابلاو اًردبفرعاكلوقكلذو هسفمغدت الءاثلا نأ أك نيةَرطلا فورح نم فرح ىف ْ

 . ١ كلذو ل وردى مانعا رك كان نعت وةفءاثلاتعراضدقا مالو راةةالءافلا ف 1

 1 ماللا ف 5 ءدئالءارلاو ١ ارطمدصكلوق فاسمم املا تملقأك اف ءابلا تقف كل دق بهذا كلوق ِْ

 ْ عممعد#تف اهباوفعجتنأ اوهركفاه 0 0 ىشرةر ركل النو:لاىفالو ْ

أ ةانماتلا عم لكمال ةقبطُم هو ءاطلانأ اذهىرقي 0 ركيالوا لس مفلا ف ىتفتيس داأم ْش
 ْ 

 ّْ رم كوقئلذو ُ ةرركم 217 مغدتالت ارد ا هذ هذ قادطالاءاهتملضفأ ل" اا ْ

0 0 00 0 
 ١ داو ساو هطبل

 - تم سو ت6

 ْ عمايل عم 00 هسا لا 5 0

 ظ ْ كلدو كل ثركذ م ءارلاومندينأ اودرك كيا ىفاهو ةديتأ اوهر كة ىّتفنلاواويفا ذه ْ

 0 ْ 0 م ءارلافُكلّثر 5 ذاهتغدأك اهقرحلاو ءدمدقو لَ شرفا كلوق ا

 ْ ماقدالاىلادوءنمئاهيفُهن راعملامغدت وه ة.راقملا قمغدت الف و وردألو ( ئدف معدن الف و رك صل ْ

 | ل ناسا الس هسح اكلوقك هاذا عمماهلا د ىتلاةبراغملا ف ٍْ

 ٍ نس ئيرعا ينماغذالاوا تلقا ماغدالا لصأ,ت سيل قدا فورس نا" الو ْن نيدر ا ْ

 عّمجادقةناوحرناسومهمامج:“ 2 |
ْ مغدنالو سءولاو نير |ترقام يف

 

 1 ماعدالا ىلع ىوقأ ناك مغلا فو رح ىلا بر_ةأن اك امن الءاسلا ىفءاشلا مهدت لاكاهلا قءاحلا ْ

 تاق نسحأ كالا الالهَْتماكاوقك ءاهلا عميسعلا مغ غدئالق الال_هخرما كلذ لثمو ْ
. 

 "02د



 || مغلا ىلا برق "الان 'الءاما ىفءاحلاَسعدأمم ءاحّييعلاو ءاحءاهلَتاَو-نحرْمابرقلَت غد |

7 
3 
 ش
1 

: 
ٍ 
ْ 
َ 
1 
1 
1 

51 

. 
 ْ ترك ذامفاتةلاخذانعلااهيلعوقت و نيج را برقل ماغدالا عقوذ ةواخّرلاو سولاف هتف 1 1

 نمام-منأ ال تالا نسح ماغدالا دامس عطقا كاوقك ءاذلا عمنبعلا هصسمو نودي ربا

 فلردف تهد[ ث يه ستعة حادي سوا اقاك زاح ةقوحدماهفرعح دما تلقف ٍْ

 | ةروهينيغلان ال ْنسح أن اسبلا نيسغلا عم ءادناو. ءامملا عمنيعلا ف كلذَتلعفإم الحد! |

 || زاجدقو نيسعلا عما ا, ترمشف ةواعرلاو س مهلا ىفءادتات فلا دقو قلت فورحنمام-.هو ||

 روحالو ماعدالا نمبرضهد نعءءافخالان ”الاماغدا دامو هصسو هوة عال ادنمءاهلا خل هلآدب رب 0

 || ىذلا فماغدالا نوكمالك هيفه_ةغدأ ماه ينيفرخا همشأ ماك تاديأ فهل يق ىىذلا ف مّعديال ٍْ

 أ اهن'الوأكلا فووح نماتناك ذا نيعلا فاسو .ةديإو هجرك نموه ىذلا فنوكمل نكلو هقوذ ْ

 1ْ ا لاف فخ أندم نافاذه عمو ماغدالا الصأ أَلا فورح نكست ”وكل ْ

 ا اذهلكف ر ويا نما ير ار 1 أ ٌتددر بان فامعءاقتلا نأ ىرئالأ نيئدعلا ْ

 || ماعدالا ىف ُهبَتَعدَْما كاذ ل دمو قلَخا فور نم ءاهلاو تناك تاماعنالا سس

 !1 ا اس نيعلا تلوح ماخدالا تدرأ اذأو ناسبلاو ْ

 ظ عمود ريالواككو م هعمنودب رعت سقى لوقماغدالاق اذهل قيدصصتب درعلاتلافامتو 1

 ظ هلوق ءاخلا قالا ماخدا فب رعاا تالاف ءالؤد |

 داك اقعم ىبعيسمو ب رجالا لالكدعباهن 0
 -ص 5

 ْش تعقوانذ ايلانوريد فاما نأ الدق رع ح دما كلو ىف نيسعلا ىفءاحلا مغدتلو 3 :

سهلا ىف اهّلُمم ىهو نيسعلا عمءاهلا ا
ي تر رح اة نيرا برق عمقواخرلاو 

 ْ ءامأ اعمل ىر#

 || اتصقءذهتناك ذاءادلس ىلع نيعلاو هنو ءاملا عمتوذلا ةلزنعميملاَتلعجأم ءاهلاةلزئعاهتلمجل |
 | ءاسنيعلا تلقوا كذكلو ماغدالل لصأب قلما فورحت سلو قل نمفاثلاج رملانمامهو |

 بمص 5 د وء صوم و دو دمدمصسع 9 <ه

 ا كلوقكلذدو نا ماو ملا ءاحلاعمنيغلا اهيفءاهلا تمتد مءاحنيعلا ||

 || لوقيمنأ ىرتالآ ناسللا ىلا قاما ران م راخنلا ف دآوهو ثلاثلا يرد هنئالابيقماخدالا |
 ودو ىردو

 ن*ح هادا اذهب درعأمفلاو ناسألا ف وح عماهيفنحاك ثوذلا نفل لعئمو لمد هرعلا ضعت ٍ :

 ةبراَقَتملا فورحل ا ماغدا با ىد نأ او د

 3 اك ت اقع ع ىتعسسمو »رح انلالذاآك كوبان اك

 تاقعاهلرح اًرل الالكوربسل ا!لوطدعباهن اكلوق.فةقان فصو دبر هش اراسكت الثرملا قماعدالا

 ريسلاب ضرالاعرذائم عمل اواهضاضقتن ادنعامّتضقوام>امح نم



 فاق تنساب يفاهتيعنامنلا ناس لع كادنو نبدي كوة كاذوناسالا
 | اا كايرئاش عدااعاو نرسسع ثابلاو نسم مادالا دك قتلا كلوتك فاما عما|

 ١ ناببلا اًدطقْك ملا فاقلاعمفاكلاو ةّد_ثلاىفناةفتمامهو ناسالا فورح نمام-منأو .

 | لاذ 1| جرا رفا امبهدلر شن الر[ نانسلا ناك انتاو يسن ماغدالاو ندحأ |
 ظ ا انركذاسمق نا الا فور حب ناسا ىلا ناحل جي ران بر ذأ همك نيغلا عمداهللا, تومشف السا ْ

 ْ 0 نائس>نامملاو ماغدال ام يعن |كلوفك نيشلا عمممجلا ماغدالاونايبلا نم ْ

 | نيج ردا برقا سحر لعضو ءارلا عمماللا ناسللا طوف ور نمامهودسحاو جرحت |
 | ةلوي تولفلا حو ةدشلا ىفامهو ناسنال! فرط ىفاهتد راقو الماقماللاوكافار ف اام,مفن'الو ْ

 | فرط ق عزي رفاب برغلءارلا عم مغدتنونلا نس ماهدالاو رماد سداد ِْ

 ا مغدتو ةّنغالب وهن مغدتو تأ نمو دشار نم كلوق كلذو ةدشلا قاهلثمىهو ناسللا
 مال مادا نكت شن كم كلو كاذو ناسالا فرط ىلع اهنمةيم رئابم الماللا ف 1ْ

 ْ ىلع كتف مهاد انماتوصاهانئال نشب َتضدأتشناو ناسللا فور لزنع نوكشف ْ

 || ثوتاامغدتو قافتالاهماعّتلْغَتف تيصتمب_ئايذنا ىف 4سل هدعبىذلا توصلانئال هلاحأ

 .[/ كناىتح توصلا ف ىتلا فورحلارثادافلا دة نار وهجامهودس>اوام_متوصن 'الميملا عم ١

 ْ كل رن ناوبرةلاقءارلاو مال اةلزتعاتراصقنننت دن وذالك ملا و ميملاك ثوذلا عمت ْ

 نماهتالامممءابلا عمنونلا بيو ميثاملناىفاعبجباههجورشامتشاامهمنأالا نيدعابتم
 1 6 . .٠ ع © 8

 | برقامثاهوتدأاكميملا عضوم نمهابلا تناك ذاته مغدتنآاودارأف نونلا هسبف لعن عضوم |

 |١ فورا برق نم برقامةلرخءتوصلا فاهةقاوام عضوم نموهاماولءقسعضوألا ف ءارلا نم
 : م رك و 1 ا

 نماولدأ 000 دل لاو جرش لا هدعإلا تول وكي عضوملاقاهنم |
 5 دىمءوس و وم 5

 |١ تودي در "راسو ءابعتو كد ن نمنودن ردم ا 000 نوذلاب فورا هيشأ ا مناكم ا

 اهعاو نوتات دامت ا النعال ود و واولا عمنوذلام ًءددو اريح ةعوءاسنش ا

 ٌْ ع ازلاوةدسشلا ىف ءابلك ملا ونامل هنع ىف اسنين لف وسو اولانأاهمو اولا عم بلبن اهدنم

 0 نللا فاهم سداونوذلاب ؛ واولا عضو من هير تاركين اودر كف َنيتفَّشلا ْ

 | عمتونلامغدتو ترك ذا لدنلا اوهركو و ماللاهثلهح ام ماغدالا تام افدملاو ىفاكتلاو ْ

 هنالو ذحاو جرن ماهم“ اكفواولا اههف مغدتدقو اولا ٌتخأءاملان" ال ةنٌءالبو ةنشيءايلا ْ



 (41ه) ْ

 أ ءاناهلمعمارلاب غتل“الا نأ ىرتالأ ءاسلا نمءارلا ج رذُحىلا ترق ناسالا فرط ن مجري 2
 | عمنونلانوكتو اهلا لترك ذثيحن مدفورح ا ُبرقأ املا نثالماللا غتلالاكاذكو | ٠

 1 فور ماغدالا لصأو مفلا فورح نماهنأ كاذو ميشاملنا نمر ايفا رح مفلا فوزسزئاس

 ْ نأ, ميلعقخأ ناك مفلارعسغ نهج جر اها توكتأشىلا اذاطمو الث قو رانك ابل المفلا ْ : :

 | مفلان م ىهواهسلعلاك عضوملا كلَذن م نوناهنأاهج معلا ناكو ةدححاوةرسهالا نسا اولمتساال |

 : ماهدالا لم[ ناكو سكن 9 :لذاةففلا و راتتافاهريغ عضوملاٌ اذ نم جري ف رس ٍ

 | اذاواولاوءا جاوماللاوءارلا عمو هو احن مولات نمو تاك نك رخشاذو عقل فورط ةرثكو :

 | نماهجرشناكولو ةسفُعَسرْشأمفلاتوصنكلو مي-كاملنان ماو سيف هن َتعدأ |

 ١ عمنوك 0 ئثلك ىف نو ممريصت تح ماللاوءارلاو ءايلاو و اولا ىفاهيخرتن از اجاَسكمي_ اينما |

 ْش ةّتسلاهذهنأكلذو مفانماهعضومةفتيءاذناو نيغلاو ءاخلاو نيسعلاو هاهلاو ةزههلا ١

 00 عضوملا اذ هىفمعدلاك 301 ملف اهليبقنمتسلون وتلا جر نعت دس عانت

 || ءاللا ف تعدم مقلا فورس فنونلا تفنن امتاو ىلا فورسفوعدنالناسلا فورا
 ٍ لموكب نمو كنك دو احن مو فاس نمو انهن مودب زلج أن مكلوقوهو !متاوخأو |

 ا موكلذ ماني دقو فاقلا ىرحت ءاذئاو نمغلا رش بالا سد 551 'الادوجألا اذه 37 1ْ

 ّْ نءاهعماه 1 عل رلماهذه عمنوذلا او لااونكسأف نام ارضااف اولاق مهعمسأ ]

 ع "ال كلذ ٌر كنت ل لةناو اهدعب ىذلا عضومج رم نمريصت لوا“ الميئاحلا ||

 1 وةتلوةّمملا لَا فورح ىف ءدتالو امو ةانز ل فافذتسالا نمانههتوملطتدق ]

 1 مهدنع لمت لذ ةّمسلا هذه ترو برقي و ابنعتتلا راج الا هلفتن أى ع فورألاءذه ١

 نمتناكاذا م 1 ةّمسلاهذهنمرثك أ ةيراقلإ ريغ هجرت 7 0 1
 1 و ه- 5395 مب 2

 ا ءاونقو مر معاج كاوق كاذو قّلَخافورح عماجتازئمام ءلاو واولاو نم فراس فن ّْ ٌ 1

 هو ى دو

 ا َّن "لف عاضاان 0 رصيف سام لالا ْبهاركنامبلا ىلعم ناجاععاو هو هين ةيذقو :

 ْ ن*السا.تاالا اوفاذ مل محى اولا م_هارتالأ افعاضم مهمالك فنوكمدقلاثملا انها ْ

 حش اولافاك لَو اتلحَو نم لعن! فلوةبللخلاثعمسو ىملاهففءاضتاللاثملا اذهأأ

 ْض كلمن :,«تلوق ف لصفنملا ةلزئعاذ_هراصفواولا همففءاضتاللاممف تَرَ هزنوفاممالا | ٠
 اء

 ١ اذاو سامقلا مآ له ىلع سب نم لما كاذكو لاثماو ىنعلا,نوابنأ هسفيني اهتم



 ؟ 0 0355
 مج وس

 1 5 ياو ماهل ومغا ناو نونلا ءدنالدت "الريع اوءامعت كلو كلذو نيسنت لءابلا عم ناك |

 0 : ىقةنكاست عقونونلا ل-هئالو هريغب سامدلا | ذه ىف سدلف ةسلكىف ءانلا لبق ةنك اسعقتال | ِْ

 وىفلادلا عمئاتلا تاقثاك نحر 2ُابرغل مهلعلةئاونس تامه" ال مالالو ءار لبق مالكلا ْ

 ْ را 1 ناقر نيذهن أالمَعدسفدَو فزاج امهيفز 2 ب لو فءاضملابس َكااوغدأناونادءو ا

 سيلاع ستتف سءاهفن" ال اذكتساثوتلاو مفلا نما ب ل ْ

 لةعورتق لم مالكلا ف سل هنأ كلذو لاا ْ

 1 ك7 فورا نم فرت سلو جرا اد بلم او ءاملاو واولا ف كلذ ل اامناو ْ:

 | ارح تآفنو مفلا نماهتوصنوكي ى> نييفمغدت نونلان ألن ونا! مّعدن شامخا نماهعم 1

 | نويف ىه مغدنالاك اهيفنمتديالف شامخا نمر ْنئادف رحنهعم ىهاغإو اهدعب ىذلا ةلزئع ْ

 ' ||اامأو نوح راخت نمريسصت نأن هل لم تحن لذا بني مشل واهنمن ه دعبل نهعماب كلذ َلعُفو ْ

 1 أ ف درنآ عادتها ْنسح أ نامبلاو ثوذلا ىف مغدتف ىَرته كلوق كلذو اهيفوعدتد قف مالا ١

 3 ] فيلا وعدي لواويفماغدالا نمنوشحوتسسد م-ماكف ماللاىوس بف تعا منونلا ف ْ

 0ْ مكلذكف نتف ثلا موزلو:ّ#لا ىف اهشمو هجرس نمىهىنلاءابلا ىف معدنالا ب: الن ونلا ٠ْ

 1ْ اهويرسشع ةئالث قف مدن ةفرعلا مالو ةنقلا ىفالا6ةفاوثلو اهنعهسج رح َتوافَتامفاهومتدب ا

 ش1 ماللاو فورطاهذ-هلااهتقفاو هةرتكو مالك-ا| ىف ةف رعملامالت كال وسن رود ْ

 "| ناطلاخ نافرسو نايسللا فرط ٌفورحاهتماقرح نشهد حأ ف م ا را

 ْ: ىفرثك ذاىريفرسلاكماغدالاالازجيل مالكلا ىف هيرثكو اذه عما الف ناسللا قرط

 1 1 0ع دالاو ال تكلل لت ولو فذطاالا ل قثتسُنرمهلا تناكو مالكلا ْ

 ٠ | لاثاو ءاثلاو ءاطناو دي ىائلاو ءاطلاو داصلاو ءاتلاو لادلاو ءارلاو ثوثلاافرح ]

 ئ | نيشلاوماللا ج ري تلصنا ىتحا توات تلاطتسا داضاا نال نيشلاوداذلااهاطلاخناذللاو ْ
 ٠١| ل طةذهر ا كدكو ل راو نامت كلو كلذو ءالطلا رشي تلصناىتس ذك ||

 َتنارهْكلوقكلذو نسح أ هضعبق مائدالا ناف لن ول *مالوك ةف :رعملا مالو تناك ْ
 ا اال

 || لادلا نماهب همسشأالو اهلا برفآ فرح شلءاطلا تأ ُبرقأ الو اهتاهيةسشأ فرح سدلماللا |

 31 لا دال ءاطلا عم ىهو ةزئئاحة بن رع ىهو زاخلا له الدغل ىهف ا لا

 0 1 ءاّملاو

 و اي

 ' ٠ | تناكذاد_>اوج رت نمنانوك«نيذللا نفرح اًةعراضفا ماش أ مالا ىلا فورا برقأ |
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 0 طع ير يا حدب

410 [ 0 
 أ( نمّنهو اهنعَنيَحارتدق ننال ءارلا عما تركك س لو ةزئاحنيسلاو ئازلاو داصلأو ءاتلا و

 ٌْ ىثو اهجرنمبي رقماللاج رترخآ نأ ىلع ماغدالاّراوجو فا ارحتا نوتمنسدلو ادا

 ٍْ نم.ءالؤدن ال ءالؤه عم هس حك س هاو زا لاذلاوءاثلاوءاذغلا عم ىشو ناسالا قرط فورح

 ْ ابهتاوخ ا وءاطلا تأ 6 اد اناندلا» نمنح ”الماغدالازوخو ءافلاج ردن راقدقو ان انانُدلا فار 5

 |١ فو فقع نويفماغدالا لع>امناو همن أم ناسالا فوط فورح نم نشواتاندلا نم

 || ا ئاوخأو ءاطلا كلذ ل هسغتملاك ناسالا فارطأ ىلا لفستمماللان الىوقأ اهتاوخأو ءاطلا

 || هطسو نمنيسشلاو ثاسللا ةفاحل وأن ماهر خد اضا|نءال فض شلاو داّضلا عم ىو
 ؤ 0 رأت لاق اء-هحرخت لاصتان هل ذاملاهريفماللا ماغدازوح هنكللو . رم . : 5 ق0 . . ا

 -و5-+ ىوهعد

 ننال كفك ئذع 0 01 ةكاالام تكلا اذإلوُش

 !ش 0 انوقكلا لود تع ها وو نيلاقماللام غدأف ىثلهدير ْ

 ْ 6: كاما تو 7 2و يرقد ةو ات ا, 1كلذكو كات رك ذام ىلع ىبهف ءاتلاامأو ءاّدلا ىف

 (ليوط) ىلدقعلام مح ام لاق ءاتلاىفماللا مغدأف

 همهسرو >> هَ

 تدل لالا رخآ 5 / هود ىلع « اهتم نيعته ن كلو اذ عدف

 ْ َْق ل الفورا هل#فم جنم مقا[مفاهءاندانونلاو ند ْله ديرب

 ْ ماعدا ىفاتكراسش تلا فور اءذهنماهوج رن أ ىلعاو رست لذ لاو ءارلاوواولاوءاملا

 كلذ فاهدح اك تراصونوثلا

 ىرينعلا معن في رطلباءااقدنأو

 قئالديف كى دهةبكفا + :للاالمتكلعسا اذا لوقت

 ناسللا طسو نمتناك ناوا هئارحاو اثفتونبثلاجرغ عاسنال ني ثلاىف له مالماغداهيفدقا ثلا
 نءامهت الزئاحاهراهظاو كاذلا مف تغدأف ناسللا فرطف ورح نم+الااو4-ةراتداهطالتتاو هقرطملا
 تقالاقيسدتحلارقتسملا ئاللاو تكلهأو تنل تكل امساىنعمو جرخملا فامهاامصقب اعمالك

 ال او هل غصب ال ىأ اذ كم الااذ_هقدلبالمهلوقه:موىسحى ا ىريغىقالأو 4 ف تسيح اىأ اذك ناكع

 ليقعلا مجازا بابلافدشنآو د هبسبتلي
 بصا:ليالارخا قرءوضيله * امة«نيءتهنكلو اذعدف

 هلا ع اوناسالا فرطفورح نءامهو جرا فنان كال نيمت نم ءاتلا ف لهمال ماعد اهيفدهاشلا

 ماهدالا ىلا جايتدسالا نم مدشأ فيفذغا اوماطدال ىلا ةورحي و جاتحاالا هر ءاسلاعأ ندد شأن طناا قف

 د-ةوسسنلاىنع ىلع وهاع الدق ىلعراحريغو هو ب هدملا بصماا ب بصانلاوديعلاللذما ململاو اهريغف

 نءقشىفوهلههرطمب وص ناكل. فرحتل او هناعا رم نم هسينعبا | .ص'مؤربلا ل هدامناوهتاعتمدقت
 هناعارم ىلعناعب نأ لاس كاد ةريسغ وأ ءاوو

 ( أت هيوبس - ه0 )
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 ثايبلاو ءااهواعشمرتت د- نودد رب محمد -حاولاو اهو دات سافأ تالثو ءأن تراصاذا ءاهلا ١

 و - 1

 ن منال ن ويف تتدأ ىتلا فو رم ا هذه ىف نه.ةدتالف ىازلاو نيسااوداصل |امأو دمحهمق ||

 هذهك عمسلا فن تلو روديد.: ىهاغ فو رحلاءالؤدو عمسلا ىف ىدنأ ن هو ريغصلا فورح ٠.

 نونااوماللا فمّعدتن أءارلا عن ءااكت عنمافاذكه هتدجو َكذَترَتءاولو امئافلن فورالا |
 0000 وتعود <داو : د

 ماللا نعتاط اطتوماللا حج رحعتالصت | ام الداضلا ف لادلاو ءاتلاوءاطلا معدندقو ربيركشال ْ

 ا ل ا ا ا ا
 كن الاهفاردشال ءاطلاعضومهسينلان معن و ثائس الا 7 نمهقوفماللاام لوصأ تطااخ ىدح :

 اهفاهو دكا ب ا ذاممذ ءاطا |تد هراق لفةةطماذعم عم ى ىقو يد دما د كيتاساءاطال مل ا

 قامه وعدك لادلاو"اتلاامفاو_ةدأ هللا كت ترام النابت اوداصا| قاه وغدا[ ْ

 داس ه5 جحاص 2

 . لافهش . رهن قذول نمانعمو ةمرضعاو ةمريسمكلوق كاذو ١ اهعصوم غ نماهجتأ الداعلا ْ

 ل ا 1

 يالا ناسللا فرس فورس نمن منال ءاذلاولاذلاو الا كلذكو داضلا ىفنءاننامسغدأف ْ

 نهوئازلاوني_.لاو داصلا ىف ةاه.كاضيأن د انو نيف ندمت واهتاونأو ءاطلا فن تدب و ِْ

 ْ كلذو اناغُملا فورح ةلز_ءتراهفداضلاك ةواعرلاو قاسبطالا ىف هب َندو دحاو زي نم

 ا - ه6 2 2
- 3-3 

 ىدعي املاظتسالىازلاو نيسسلاو داصلا فم_غدت ال همرعدعل و 2ك -هرسدد-و ةمرمدغدا 1

 1 ]0 تمدد اوكف كا ترك ذاملاهيفاهاتن و داصلا مغدتالو ني شلا تعندمااك داضاا ا

 رمل هذه نما عيفمغدأانمفداضلا ىنعباهو تدنن وهركبو ْ
 م 2 .نابلاو يشلااوهرك كفو

 لادلاو ءاطلامغدتو انانثلا فو رن نم ىغماسمفهنمىوقأهيفو و: نيعضوملا دعبل دجى نع

 انس اًننسعناو انيس |كلوةكلذو اهو تاصنا نيا عااطتسالنبشلا ىف ءاتلاو |!

 / نعّفاحت و ةةمطم اذ عم ى هو ها ال ىوأداشلا ف ماغالاو ْ

 مغدتو اهومعدأف ابنة واعمولوقاذه ىف هجشامو امفاكماطلان مةيفتنرقىذلا عضوملا ٍْ

 ءايندعناو ءامّسَعحا كلوقكلذو داضلا ةلْزك م اهيلزنأ ادقم-من ال اهيفعاعلاو لاذلاو ءاطلا ا

 الو قابطااهيفسلهنأو نيج ر_كادعياداضلا فهئم دوا وهودّح رعدامبلاو اسس |!

 2 ب .هيئاكر هصدطقرا“ دب نا
 ' فرطةهفاح نمتناك ناو ا تااطتسا.ءاتالد ارضا اطلاله فخ د | مى تمت ءات مادا 4 يفد هاشلا

 َفاضالا| اهرب ما هيقر يلهث اكر ف هفسس رانالحر ف صو مدقتامتلءك ماعدالا فا ملءوناسالا طسو



 5 17 ها

 5 ا
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 مذ رك ل 1
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 ا ناك اذاماغدالا ه.ؤكلرو < نك اسوهو هتتغدأام عج نأ ملءاو 53 داضاا فكل ترك ذاع |

 امو نسح أه يفنوكيامو ماغدالا ه-.ف قي و نس امفةلاحو َنيَتملاَ كل ذلعفتاك اكرم

2 : : 20 9 : 00 ْ 
 ةيراقتملا فورا اءذهتناكاذاو نيلثاا لاك قد نأ لبق اكرم هتنزب وهوامضخ نوكم |

 || انوكيلذا تالا ناك امالالثءاو المن ادادزانلصفنمناقرملا نكيلو دسحاو فرح

 اال دآم دمى مهاوق كاذ نغ نولقثتسيام هةرافبال فران ال لفن

 أ سانتلاو هدد هيرع اوال ميشو نحال تسوين

 | اودارأ ريطسم تربص ن ملعتغمىاولاتو رخ الا ىف لوالا مغدين أماهدالا لص نئال دم

 || لودحاو فرح قاراصو فراس بر ا ذافالا ام مدن نكنلو 0

 || ءاطلا ىهو داصلا,فو رملا هيسشأ اهئاكماوادنأت نيلصفتملانمانرك ذاملاهيةذاصلا لام دار

 || ىلااواصيإلذا دحاوهجو نممهل توكسلو فورملا نمدحاو ب رض قم-َمنسلأ اولعتسل
 | ىفلتدتنأ داصلاتعّسماا لف ءاطلاو داصلا تعتجا ثدح ماغدالا ههضءيدارأو ماغدالا

 ةهسصص م سو

 1ْ تأاموماعح اال ٌ رق مهضعل نأنو رغانت دحو ٌريصماولا ف اداص ءاطأأ اوملثءاطلا

 ئ سل هن ال نان شى نادم مسولو: كالذوالادءات !ناكماي] لفات ازلاو 5 2 ١

 : تسلابأ5 ة- ا اها ءةروه<# نموا انت .: م ىازلا:هيسنأكئ 1

 ّْ ليسالوتادو همام ال 7 عن عب لوقنوا علا ريصم لق ن ندد هلق ل

 || ىنداصا لاش دارت ل ثرح 000 0 ءانلا فن يسلم غدتنأىلا |

 0 قاولاقو د_حاو فرح فو د->اوز زين ةاناكذأ دوكسأم درس را سانلاقو ءاطأا

 || اهدعبو ءاطلا ىنعي نيلصفتماناك اذاام منال ءاطلا كلذكو ريسصم مسهاوةكو ا رَدطْدا

 ذا العث ادادزا ذ_حاو فرس فاراصال تهدأن ا هلاحىبعقامطالا ءار و تابلا راما

 || ءاظلاب فورا همشأ ا هتاكماولدأف هاتلاو داصلا اومزلأام [هومزلأةنيل_دفنم 52

 || كلذناكو فاآالا اولبءلف ُلاغسو ك_افاولاتاك ددحاو هجو نم للا ثوكملءاطلا ىهو

 |١ فرح فانك ثمحقابطالاو ناسسلا ا هلم فرح ىف ماغدالان روكماو م-ملعقخأ

 ١ هعو 2 .قن* ن٠ 2 ا مد |0
 تنشناو ملططمو نءططم مهأوقكل دو 0 ياو 0 00 اكفدحاو ْ

 د ا 2000-52 6 و2 و رى, «و
 0 مل-طيمف انامحأ ل-ظنو 0 2 2 8 نعطمتلق

 3 مظيفاناي أ ماظرو #2 ريعرل تاع !١قدشت و د

 ءا”نمةلدممءاطلاوةيلص ءاظلاواهفءاطا اماد | اودارأ امل معمءاط لطب نمءاطاابلقهيفد_هاشلا



 ظ اهه-كقأو ملم ناساف ريو درأ-ملات نمو ةئطلان راو نع 0 دا

 0 نلمشلا اق تاذز انت[ ىرالأرخ الالو* الا عستيتا ماقدالا قلص ماعلا ال لطم نعم ْ

 ناك الك لو "الا نكست + ماعدا نكي لوح الاثنكسأف 4َنيدو هبهذو ل ماقدالات ||

 ول ”الاىلقن نأ لع الا عمل لو لولا هد را ْ

 | ملدحاو فرح اتاك اذااههمأال اه. فور طة شأءاثلا ناكم نم لاذ ل درت كاذكو لو'الا |

 زف ماغدالا نو كلو فاخالا اذ_ةاوه نينا اناك ذا .النأ ِْ

 ظ كاذنو وي معان ممدقو رك لملاك نعام لاف نمد لطم اوقك رث ةخ كلون كاذو رهط ف ْ

 نأ ناد ضاولاف اك رك دم اولوقي نأ نم موء:ماسع او رك دم نمله هاوق ىف تارقلا ىف ىرش"الاو ْ

 ١ مغدتالىازلاو ماغدالالا حاولا فرحا فريف لاصفنالا ف هبحاصيف مغديا«هتمدح او لك ْ]

 "|| نيشلاك اعلاطتسسا ن مثلت رك نال داصلا امم كل :فداضلاو .اهباهوب.شي لف لاح ىجعاهيف ||

 ه1 تك تح حد طم مهضعت لاق دقو عضم تلقتدشناو عجم اومكدو ]

 ناكومان" الاهذهت عجاف ةدحاوةلك ىف تراصوا نم تب قوداضلاك ملا فن كستؤلو ْ

 ا 1 2 لاستنالا ناهعم ا هعو قو نراك اةدسح اولا ةملكل قاهعماهعوتو ||

 اهنومتدبالو افيعضالالاصفنالا ىف همقمغدتالامقماغدالااهومزلأ ثدح ةفرعملا مالك تراصو ْ

 ا 1 سل قرعلا مالزرثكك ةدساولا ةملكلا ىفاهعمرتكت زا ت”ال لاصفنالا ىفءاطلا ىف ||
 ل كةءانلا فءاطلا مغدتالو ءاطءانلا باغُنأرد_بأوهف ءانلا عم ئعباهعمءاطلا تناك اذاو 1

 '001 1:1! قاهرعديلو ءانر دام عم نمل عن الاصفنالا قام الفرحلادأ|
 فو رح ْنم سد فرح ىف كلذ هومزاب نأ اوهركسف لاصغنالا فهذي ناك ذا قاسطالا قسدأ ْ

 | هيفزوجدق نال ندا نماونادا كلوقكلذو لادلا كاذكو اوُنَعْط كاوقٌكلذو قايطالا ْ

 | ىلا ليسهل نكمل مههراصا ل فروه 2 فرح دعد وهو لّهذلا نمانرك ذام ىلع لاصفنالا ف ثاسبلا ا

 ' || ءاطلادع نوكثأ اوهرك اي اهريغلادلا د_هيتوكمف لاصقتالا ف درقناك ءاتلانمدرفيتأ ||

 0 دئازلا هيف مغديل لص الا عضو ىلادئازل اود ازلا عضو ىلا لالا | ءلقمامدالا ودار انإفةدئازل العتفم

 ب ربه ءارالوفاثا اق لوألا ا كن ال ةمهمرر غءاطب لطمرتك الا سدقالاو

 تدع ءلاردصو

 | مظيفان ايحأ ملظر واوفع سب هلئات :كمطعب ىدلادا اولاوه

 00 ريس كابا 00 ا و ل بس ملظر ىنعمو ىرملا نان -نعرهل هالوقد

 هفلكتو



 ا ضعب ةمش كقو لاذلا ف كلذاوهر واهس لادلا ارو- بهدي نأ اوهر كففورذلان مءاطلاريسغ :

 نويٌتاعفف هاظااو ءاطلاو داضلاو داصاا ةعبز “الا فورطل اهذههتسب رع ىضرُب نك ل ٍْ

 ا ١ او لَا ىف اهل نكسأ < اللا نكسنف لعفلاربيو ءاتلا لعل عفلا يدي هنءال لسعتفا ف ْ

 - 3 طصحو ىلحرب بدت مولر لمَ مهل: تعراضفراوطالا ف كا يلعز 1 3 ْ
 25 »و ج2 و 2 ام

 ا ارؤيود د : مهادعممو هنطفَحو همطعحو هنعّت صح نودي رب را هطيدو هدعاا
- 

 00 1 1 ةدمعنب ة_ماعل ثبلا ْ

6- > 

 يف كك ب م سأشا ََش 3 مشب طمخ لق 5 و لك ىفو
2 0 

 || ىتءاءىجتاممناورامذالا هل عا ,دهالناايمدوسأل ا 1

عف تافاتاعَترمضأ ذاك: آىرتالأ لعفلاءاثلاذهمزلت تسدلو ا
 ْ يف تسدلوءانتهسمف ع نكت لف ل

 ٠ | لذدتم َلَتْفا ىف ىهو ةدحاو لاح ىلءتدشتت سلو يناعملاءذهىلء لق فرصتا عاف راهظالا ١١

 ١ ةلزنع رامذالاءانو هقرافتال ةدايز شلش د ءانيهنكل ورح الدوعت تعم هسنمج رختا نأ ىلع |

 ١١ لعَتْفا فن ماهتاو>اوداصلا هناك َناَذافاهجاههش هتدعديربهدعمهضع» لاو لصفنملا ||
 ْ 1 ا 8 هدعس 0 هش د |
 ١ عراضمهن النيلصف لاف 4:مىوفقأ|:هناببلا كرتنألءاو 0 هتدقن نوديرب هدقناولاوو :

 كا كك هدو هو 00 2 7 مع ا رسول /

 ا نسح أ نييمف كلَ تعب او كد وكلا طفحالوق:نأف لء:فاوض ىف ةماكل |عم تدب ام عت

 | نولوقي مهعمسمنأ مهتنالن را يس ل ْدَخأو ٌتاَفَحْنَم 4ع 2 9506

 ا لصأ ن'الماغدا نك, ملاهذعب ةنكا م رد اهذهو ةكردمءاملا تناك اذاو نوي ِْ

 ةدمعن.ةمقلعءات املا دشنأو 5

 تونذ كاد 0 د همعنب طءخدق ج لك قو أ 1

 لملانوكنأد ارأفقابطالاو ره ىفاهلاهتدسانموءاطل ااهترواملءاطتطمخ نمءاتلالا ديا هيفدهاسلا

 ع تقسان قدر طيلدملا اذهودحاو فرك توصلاةراهحو عبطلا فناؤر-لا نوكس ناو داو ه>و نم

 ريغلن نوكي لعفل اذ ال تطمخ ل_؛هىف درطب الو باطل .١ لءتفمىقباطتكلوةك ءاطلا دعب تعقواذا

 رمثىأ !نثرعلا ا! اذهلوق ذم لعتفم فءاطللءاتل اوزل هس ل , مق ورح ع انلاعقتالفماكتملاوبطانخلا

 ةسمقلغ هيلعدفوفهمقلعوخأ ةدمعنبسأش م مفالسجر نيعست مهن هرم ًاو مغ ىدب عقوأ دقناكو فاكدلا

 فندلاوه نذأو منثرحلا هل_اهتبلا اذهل! اهنمىتناوتد صقل دشن طف هيخأ قامغارو هلاحدام

 رحشلا برض طبذلا ل _صأو تمعن أوتي دسأ تطمخ نعم 1 5 ومسقلا الثم تب رضةءامى المولدلا

 اظباح طعملكو اطتخاق :ورعمبلاط لك لءحوءاطعلا فالك كاذ لحعت لال ا هفلعتفاهقر وتاحيلاصعلاب

 تيئاظمو
 تيرغباعقلا طسو وماىاف دب هءائ> نع الئان مرت الف 10

 اذ مك قعد م مسفدسم !الىةضرع لامقف هل ية ىرس أ الطاو لزطاع اما نيب .ثرذل اري يذلا ةنانلساو
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 59 رد و

 ْ تلفناف هيَسهدو م-و!نيبوحت ناصفنلان 1 النك ايلول نوكمن أ ماغدالا ْ

 اوهلو "الا ناك الف نكاسلاوهرخ الاراص كلذاول هقول مسمناقانو فرخ الااول.هخسم هماولامالأ | هه -و

 ١ الز تترد ماس ا كوف كانو هلع ىوقأرسا الا ناكإ لاح لك لع نك الا 1

 ٍْ 0 ود َناعَفو ب دَعَف فام يف ماغداال نالّثملا ناك دااذك الانوكت نأ ىنالو ترتَساَو ْ

 . || فيعشتوهو وذو ُلعْفَي ول هق ف كر#:اذهف انهكي رلااهيلالصالماللان'الَتْدَدَرو ا

 01 0000| ف قدفايهسدماو ل ار ةالءاني ف ئانك اسنينانهءاثلاو طال اذه قرافمال ْ

 ش ؛ : ٌددر اولا مزق زاجل هأَىرتأنيلثملا فرش "الا ثوكسمهاعدو طفلا اذه ق رافد الو ْ

 ١ اهكرديهن'ال تدرب اهو يشن نا كل ةدملاةعدقلاة ب رعلاةغلا !ىهوددرتالو ْ

 . |( قاذمنك اذاف نهل كرف لصولافلأو ماللاوفل' الاوةل.ةثلاو ةفمفللتا ثونلاو ةسفثنلا ْ

 ا قزم كلتركذىذلااذهلف تءمتاذا دلو دوه نايبلاالانييراقتلا فزع لنيل |

 | ىلانيسلاهذفكن رتل ةمها ا اشتم راظتماو راذ ا (هنوعمالو مافدالا لمْ

 عا لو نوكسلااهل_صأ ا فرساهدعب نأ كلذ عمو همف كك اركاعضوماهل لءئالو ادنأةنك اسالا عقنال ٍْ

 - 11 د فانه رك د اعلا نكيملولنأءاقلاوناكف هتكردأتلءل

 ا نيكركماعقو نافرحام_من الا ذك ات_سلف | .ا-فاواو مَدتخاماف ناسعأالا هيف ع محا ا

 كل انافلاقانكرنتو ريس :ًاكإيوا ؛ واولاقف هل ث ركل اريسيخت م هفرعف نسل ىف مهانأ مثىرعأ ىف رظن أ ىتسح

 اولافمك-الطا ترث * انادآزلاةمقب ىنالمملاوةوسسكلا لذ ىلا متغلب راداو مكدو ورب ومكامحو مكودكيس

 ا وعل كوم يةلطأقع ا د ا ل وتل ملخدف عن

 هلاولعحاىةمقاعل اوفو ى |

 كلل 1ىئخذلا ضءب ىفو هيفدها للا نمسا كلا هءلعلمتشاامت لمح رخآ ا اذه دب

 20 قدرر فلا لوةهنفاةنثممافل [تافزالا

 ' دااخ ةلرغءاملعتفطنكلو ةريسءوس نم ىمدقلا قمساف

 كرختملا نالماخدالا نكعماف د ىك اسامّمنمةرخ الاوناماللات هتاف ءاملا ىلعدير
 3 ١ تنفرعاسا فوغدي ديال

 تالظو تدسملصال او ت|اظو تسمى نماللاو نينيدلائد_>١تفذحاك فيفذتلاماط كوالا ماللا

 | ”ىرتدعل اةلادمع ندااخ لوو قارعلا نءلزءدةناكو سدقنءةرازف نال ىرازفل اةربمه نب رسع ىسةلاند ارأو

 : . نك داغاو رك دل ةدلح هلرغااو تاعو تءفرا تف ط ىنعمو ادلاخا قر ةريبهنت رعقدز رقلاحدق هناكمىف

 (ش هنم لمضف أ ناك ناوةيالولاب هيلع هدف :ر ىف هلعجوا ملم ىلع هل فدان تناك | اهنالدلاخ مأو اضن رعتاءاه |

 ||| . تازاعماعف بدالارهوجندع:نم بهنذلا نيعلب ا ل ولو ال! ون طنا كاك ْ
 "1| قال قيلأاتناكو ىرقنشل اىوخلاناماسن ف سون جاجا ىأذاةسالا للحل هشلاءال 1# برعلا
 00 م ةئامعب زأونبمخو عمسة:سف فيلأتل از و ةئامع: رأو نيمو تبمةذس

 كارلا

 ا ا و



 (4؟)

 ام افغلل اًذهىف ”لدتردقءلبقىذلاٌّن : الا ود ىفلص "الاكل اا امهلص[ ل

 الف دطِيدَط و ود و واولاق و تكالذ 55 وتد 0 مو تلا 2 2

 دا ةرطاامهعءضومىفثوكندقءاطلاو ءاتلاءذهثأل تدم :سدتلب نأ ةمه ارك نودي

 دن فدي لوقت نأ تبني ناكلدو تاقولكنأ اذه عمو 537 وُثْددَو وون كاذو هدعنأم لمموه

 ةرمسك امة توك.ةفواولا | اوروظملاو وكيلو سايئلالا عموماغندالا وفذخلا ٌممتصفدبَفْفَدِف

 ءافلا عضومو تدور لدم ع نأ م الكلا فر يزعم نمواشدعنةرمسكلا واهوفدحدقو .ءااهلمقو
 سس و تهدد

 فئءاضتالءانملا اذهنا | 0و ا ريل اواو رس ]انا واو

 7 ”الاو غدي لدن ءاولاقتو سامشلا هيف سدلاش الا ءذهف لادلاوءاطلاو داضلاوداصلاهمق

 هيقانل اذيوو اذطواوش ركوةدطا اوُددَدلاهمف نولوةيمهنافرد ملا امأو ّلادءانلا عضوم ىف وكب
 هال تدأو ابطال الا تيب تشنا و سابنالاٌةيهارك نيل يقنافلا تسلا م

 اذاود_اوَرْتنمنافرسملاناك اذا مّعدءاممو لالا 00 نكيولقابطالا قباذا
 د وه < س وم صا 7 53 سلما سس وي 6ث ل 7من ممم هس 9 6

 نوءمش ىقنوعمد وتورك ذدق نورك ذنو نوعوطتم قتوعوطتم هلوقن احر !ىراقت

 1 ناكر رماه( ال نسح ىل رعامهيف نامملاو لاصةثالا فن رو كتاك ذاك وأ اذهىماغدالا
 نورك ذ انو ىموع و ريط/ىلاعت ا نود ونوم ِفكاَذنسح م وهزم هموم سمس و

09 

 ةق.فذلا فل 'الااوعلأو مغدادتبمهج رك رقو اهح رن 2 اه نموهام عم فرح عقوتاف

 رك عوطا حطت ع نملعف ىف مهاوةكلذو 17 اسياؤد تين نوءبطتسالوهئال

 قاد اىلا مهاعدو لاسفنالاقاسينراالا شيرت ادو ا هاعررك ذا 0

 اولد 3 فاقلاو فطِخ كانا او كر نيحاهطاةساىلاو ءاعداماوعوطاو اورك دا ف فا "الا

 9 دصتو ف قرم لاعلاوا 5 لخلل ف 1 لتع لام ةمزالَفَطَتْحا ف ىنعنا ايه ”الاو

 ةداردصا الوقت 55 مانا تيدا مأَرادتفد, راه, أراداف لجوزع ةوفاذ
 تنس ناك سرب |سرتتقلوعتنأ أده ىلع ىئشو اًنريْطا لجو رع هلوق كلذ نمو ؟راّداو

 ثارام دنا تن كورت فنآ ا | تقتلاناف هليفامف هنسْسُسكنايبلا نش

 و ةمم ”6ءد
 ةكئالم ام ماع لزعس - ”لحوزع ةوقْءالذود زو انه اد فن تتش امهم أتش

 ووو و) < <

 3 2 2 كرات هلوقكاذٌوا دصت آو ةمناثلاءاتلاَتفذح تدشن او مج و: :-ىاحت ا
 م وه 2257

 نكست ىتلا ىهام 'الىذ هلا ىلوأ ةسئاثلا تناكو تولد دك د لو ةوقواهيف حو رلاوا ا 4

 ( ىلا هيوبس س2 ه9 )
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 ا ؛ 2 0 2 هدءدم65 دلومم د '

 كلذك انهتاةعااككن نورك د قالا داهم لع ىلا ىفو تفزاو مع اراداق ىلاعت هل وققوغدت وأ

 دسةءهن'ال عدتفالو لد اَعفزمهلاتفذح اذاْلاذبف لتعتال ءانلامذهو انه فذحت |

 000 ا كر نوال ىساتلا ده نوتك بالوام_ممددحاو تتحول سكن وفرحلا |
 الا الاقل فاو لف ىعم ناك اما, صتخاف 'تقحلانا فل الان الز دولا فلآ !

 نأ اودارأ:نيلعافلاءام-أق كت الامكح اهق تالا ملا نلعافلاءاسم«.الةعراضملا لاعف'الا ظ

 هاد ووك د داو ردم 5. ههركسعب 0 0 1 ا

 | ىهو ن وماكت تالفاك نو رك دناهو كون و رك دهن قف تاقتنسنا و لعفا ولعف نمد ودا ا

 م 5 0 7 ع ا
 تورك د:قلاذلاو ءاتلا نمىئهداه-ممةدحاو فد-زودالو انغلبامذ ةفوكلا لهأةءارق ْ

 2 ٠ 0 أ ٠.٠ ع ا

 فذ_-وسا.تالادرك هن الوخ اوفذح نأاوه هركو ءاتااودو كلذ ل .ةفرحاهتمفذحهنأالا|

 ا 0 0 هور .ه ٠ ها اه .؟ءوإ ءهلإ ٠ . ا
 فرح اد سفتف فرلا سفننمىعو لاذلا فذحتل نكسلو ثدنأتلاو ةسطاذملا ىنعمل ءاح فرح ||

 نعرا.خالا تءاجىتلاءاتلا تازن[كلذكو اس رعثاسسلا ناك اذا الم كلذاورت موه لو |
 كد ا 0 و - ود . :

 ذاشاماقو انهاهوبلقذ هرمسشورك دمىفامنوبلقباوناكمممافرك دلاامأو ةسبطاذغلاو ثنؤم |
 طلتها
 سدلو فرلا كل ذهن عراد ىذلا فرخلاو هعضوم نم فرحهب عراض» ىذلا ف را تاناذهه ا ا ا ل 0

 اهدعب تناك اذاةنك اسلاذاصلا هجر نمىذلا فراء عراضيىذلاامأف ج هعضومنم |

 ىفءاتلا عمتيراصاي ةد>اوةسلك قايراصدقاممن الر دْصّدلاو ردو ردصمو كلذو لادلا |

 | امنالللواهيفلادلامغدتلو كلّثرك ذىتلااهلاحس ءاتلا ف معدن لفَلمَتْفافةدحاوتلك |
 و همهم 5 ١

 م - ع .٠ 8 2م 5 0 1

 أ فور اهيشأهءاوعراضفرخ اللاعبا:لو الا اواعك, تددمداب نمفرحلا سفن نموهىذلا ||

 ةيهارك ةصااخ ا ازاهول د لو ةقيطمرسغةرو ه<اهم'ال ىازلا ىهو هعضومنملادلاب |

 ءاصعقلا برعلا انعممو اذ هلق نمُكل تركذامف كاذاوهرك اك قابطالا اهب فاحالا |

 ريدزلا ريد ددلا ىف كاوق كلذو ماغدالا قايهاذ قامطالا اوا_عجاك ةصلاخ اناز اتوا ظ

 نوكينأ 1 بر اهورتينا لا هاعئافاو تْردْنأ ترد م[ فو دْرملادَْقلاِفو |
 وس 0

 اورمس بلو ماغدالا ىلا اواسيرلذا داو بريضىفمتنسلأ اولمتسنلو داوهسجو ممم
 ١ ١ داصلاتكر 2 ناف كرعنادبلاو لعتفا ىءاتلاك ةدايزب تسلا ن"ال اداصلاداالادبإ ىلعأ
 ا ظ مونكلو ةنكاس ىهو لادالا ةلرتب ناك ذالادبالا نم عنمماف ئذامونب عقودقدن'ال لد تم ؛

 77-5255 ا هوا نبايؤس
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 او ةد ع ىهو اهباوعراضامرو نسح أ اهيفناسبلاو تق َد_هداصوحن اهب نوءراضردق
 . هَ "م م ,. ع -. 2 -

 | قي وصو-هلوقةلزنعلادلا تدعي ناوانهُةعراضملاو لادلاك هاطلا نثال طارّصلا ور داصُم

 | نكتلو هودفو تقصف ْئئام مث نكي نيحاهولدبأ5 اداصنيسلااولدبأف قبلا صمو

 ا 5 عضت تصف تنأو ا و داصلاب لكن" ال هحولاانه ةعراضملا

 قنيس تناك ناف لدار مل نسح أ انههناسلا ناك إف قايطاللا تمم هلا ف ىتفأ ارح

 ْ 0 د_سلا فكلوقكاذو بيرقتلاتدرأ اذالادبالا الاز بل ةنكاستناكو داصلا عضوم

 | قاالااهلّو يَ ةغبطُجتسسلو ىازلا عضوم ناجل هيو لدي وفدا قد لا |
 ْ اههيفناسلاو نيسلا اهتم :رعأو رثك اداصلا فة-ءراضلا نال 92

 ٍْ ىلعأتطلاغ ىتح تلاطتساامن'ال نيلافهعضومنمسلىذلا فراساامأو اضيأرثك أ

 ظ نيب كاذّتدحو توصلا هيف تد رحأاذاو نيسلاو داصلاك ةواخ لا سمهلا فى هو نيِتَسْلا

 ْ ناببلاو ىازلا مع َراْصُتف تنم كرتذلد نييتلا ىلعأ جارفناو كئاسارط

 ْ كلذ نمنيشلاةلزخع تاعشس اهتمتد رقد اضن ميسملاو ريتك ىلر عاذسهو فرعأو رثك أ

 ا ام ىازلا نمَترقدق فرح عضوم نما نأ كا ذ ىلعمهلجاغاو ردسأ ردح الا قمسهلوق
 ْ فرالاٌكلذو اممهعمنوالا سلع, فرح عضومىف ءابلا تناك ذا ءابلا عماسج نونا اوبلق
 ْ اوعمحاىأاوعمدخا اولاق نيح ]ولهما ىفاهتماهو رقدق و ملا فنوثلات ةدأ اذا ندد 5

 ٠ْ لد َلَهْتفافاهنماهرق اروهيعافوحناكو لادلا ىفاهنما ميَرقَلاورمسحادب ر اًوردحلو ٠

 أ نيسشلاالو ةسلاخاناز هلع تأ زودالو دحاو هحو نرم جلا نوكلو انا ناكمْلا دل

 ارح نماسيلامهن'ال

 ااةلك ىاهذعب تناك اذا اقلام تاغللا ضع. ىااداصنيسلا همف باتام با اذ د ف

 : راد اردت لفناسال|ىصقأنماسمنأكلذو قلمدلاو 9ث 'ٌةصوتةصوخن كلذو يب هدحاو

 ٌْ ] تفاح ولكن كاذىلعلادلاو ىلع "الا كنمانماهقود انداترصما ملت

 || نماهد_هبامو فاكلاب هتلعفولو فاقلاب المكان نه ىاق تاقمث ٌتغلامف دكت نب

 | تناك الف ىلع الا كتل ىلعاهد سم نأ ىلعكادياذهف نسنو اناسالس
 ىهو دحا وهحون ملل نوكمل فاقلان فو راه مشأنب كيلا عضوم نماولدسأ كلذك

 ريطسم قءاطلام سهلا ديب اذهاوهبشف قامطالا ىلع الا كنس اىلاٌدعَصتداصلا نال داصلا



 (4؟84)

 1 دعب ىلعاهتماقارم ال كلذو زحاو-1لا نم فاقلاو نيسسلانيداماولاب لو رحدْمفلادلا و ْ

 000 و تراك كافور الان هاه ناماولاس ل نخر اذ اولا : 5 نسر ْ

 00 نادل اولا لذ : بالسب اح اذهمهلوقثلذ لشمو تاتوافتمت اسر او أ

 كلذءابنشأو | ارو راطو راص و رك د لاما الان ال اذ_هاولعفاعاو ٍِط 1

 نماهاخو ناقل لعب نعغلا و ءاملتاو زحاحلا اولا س لد عبلا ىلعّتي ونال فاقلا كاذكف 1

 كاذو قْلَخ نم فاقلا برقك ملا نمامّمرْقو مفلا فور نمفافلا هلع قلملا فورح ْ

 الور وه فرحاهمال اهرسغتإ ندر وأ اًهرتاقاذاف "لس ف لو 0 1ْ

 ثرع'الا ناك ذااذ_هاوغارب )ف اهلثمةسومهم ىهو نيا نمداصلا تدعصَتاك دعسصتت

 زانق رك ةلاوع ب رعلا نماهلاو شب امناو اهلاح ىلع نيس رم همالك ىدوح الارثك "الا |

 نيحرتللاب رقلفاسقلا نما ىلوأ ىدو فاقلا لم نب لا األ عطاسف عطاص ْ

 اهمال ءاظلا ىلااهحر تف َبَعَ تاقاذاءاثلا ىفالو ند تاقاذاءانلا ف اذه توك" ًالوقامطالاو

 اهناف ةواخرلاو ريفسكلاو سمهلا قداصلاكن يسلاو مفلا ىف َُشْقلاَو رهلا ىفءاظلاك تسل ظ

 ءاظلاذلا لعت نأاهٌطََدف زو لهلءقناف ٌقاطالاالا"ى: لك ىف هلئمىلا وصلا ج رك
 ا داصلا برقا ئاوأو فاسقلا نم برقتتالا همالنوكمال هنأف ةواشرلا فن المو ناتروه تنام مال ||
 رسغؤشو 200 ادلابسيلنيسلا قاضي باقل اثالو ْش

 جرذملا اذهنماوّرقكلذلف دسحاو جرح فاقلا نيدو اهتدباغاو اهزئحالوا هجرك برام

 اذه عماوميفثوكمالو اذهامهعضوم ىف نوكب سلفءائلاوءانل اامأو لفاقل نادت حام ْ

 ,دْنلا تافواكناىرئالأ ريد دالا تلقاذارب دل ىفلادلا لق للا نمنيسلا فنوكيأم ْ

 ْ انه عقتالءاتلا تالا ذل لع

 ياو تكا ذنغ ب درس س سدلو م نسا ىلع اوففشا مادا :ناكحامباءاذه »ا

 نيدسلانأم-همالك ىفهلاوءةبارثك ا تناك ثمح كإذىلاههاعداما وسد_باهلصأ ْ

 00 | ل جراخلاثرتآ هل راسا انط او ىوقرن حام ببني ماو ةقعاضمم

 اللادلا معد تانيا نكت موُتانيسلا قتلتفانيس فرحلادادْزَعف لادلا مادا اوهركف

 اهملقث ىلا اوريسصب الثالادلاعضوم ن ماهي فورحلا يسمن يسلا ناكماولديأفكل تركذ

 اوديو هانلا فلادلا مغدأ م ترس لاق هناك هاتلا فرملا كلذو: اومغدأ اذاهسنماوزف



 (؟739)

 | واولااوِلقُم اورم.كح لهب م-هاوقءاذ اان مسح لثمو قابطالاالإا «-ميبسيلدتأ ا

 | كلذ نمو ماعدا نكي ,ملءاتلاب اور ملول مسمتأاك ءاب رص اور سكت .الدلذأ موفد نأ

 اذ دف اولاعامك ءان !ناوتكسأ مق ىسن : كلو ةدحلاةيزاولا ىشودل اا يما ّْ

 86 وو اد طواوم د ىدسابتلالان دل ترك ذاملادرطماذس ا اود

 ْ ناد: مهلوقهيفاوش امو نامملانومشع ”اوناك ذا هدط امو 7 " مهد _:عدوجالا ناكو

 أ مهمالك قعمتاذتو دوبدو بسن ناد عاول انفو ا 0 رن

 كرهت عضومىلاا هجن ورفياهناف ل هلا نمهيفالادلا لبقةسأا قعاتلا تعي ةسنك اس

 م م لا ىدّترو ىددَْيوحن هلذمسا اعهيشمئاشاذهفهيف

 | هيلال_هتالىذلا فرحلا اذهل رتاوفركو ف دعضتلا اوهرك ممالك قرثك ل ُتْلظو
 ّْ عسل م-هلوقنءءانلا اوفذ اى اوذذ ف فعاضمرسغوهىذلا ٌناَعف وت لعف ف دكركلا

 | اولقثتسا ادئازناك ذاىرخأ اذهناكو نيسلاّك ب رك ةيهاركت رثك ثيح عبط اولا

 | ادبأ كرمال ىهوني_سلا كَر_هتفءاطلا ىقءاتلا | اومهتدينأ اوهركوداطلا عمء_تلا عسطَسْسَي ف

 نوكسنماضوءاهلعجو سبط: عاطأ ىلعّنيتادازاسغاف عطس لاف نمو ءاتلا اوفدشل

 | اًساكو م-همالك قرثك ا ماتناك العنب وقتي هو تبعت مهاوفداشلا نمو نيعلا عطوم

 أ اقع لعاواكو بس سر اوفذح ام اوفذ_> نيءات

 لاوو ةكرتم قم ىلا نأ ىرثالأ ءاغلاَناكم ىهىتااةفوذلا اولدب وبفذح عضومهنأال

 | 6 دعا ىفءانلاناكمنيلا اولد مهن اك اضرأ َدسعاد رامز نلف

 ْ تسوفا تاكسماتلا تادمأك امناكمني_بلااولدنأف نيءاناتناكو م-همالك 0 ثيحاوإدبأ

 | َعَمْطْصافَعَجْطْلابرعلا ضعي لوقّ كلذ ل ثمو فيعضذتلاة.هارك اذهل هقامغاو

 || جرا اهتم فورملا برق أامتاكم ل دأ نية ءاقتلاة.هارك داضلا ناكم مالا لدم
 || ثح سمهلاو رشا ىفءاتلا ىلابرقأافرسد-2 منيا كاذكو كلذنييدقو فارحنالاو

 اوَح [لوقاهيفو مهمالك فل متسمفيعضتلانال اذ هاواعفامتاو اهتمفيفتلا اودارأ | 0| 2 1 َّ 5 5 .٠ .٠

 مهضعبلاقو تأ مالاوفذحام َدَدعَتسا نمف.عضتاءاتلا فذش لهْفَتانوك نأ
 95-5 ساد وع

 نزلا اوك رثو 0 وف ةتاشنان عيت مطبخما اك ةداندلا | وك ريو تال ءال ذاك ءاطلا فذ تاقتئشنات مق 0
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 ل ْ الاف رمل اهيشأاهعضومنماودبأناروه#هد_هامنوكماتادزا اولاقاك اهكمم

 | ثراا ند و ريعلا ىف مهأوق داشلا نمو قارطالا ىفاهناكمىهل 6-2 |توماهر أت :

 ١ |انأل ةفرعلا مالا هقرهظت ةاسسف لكي نولعفب كاذكو تونل فدك ثرايطتو يشعل

 5 رثث ونلاوماللاتناكو م-همالك قرثكا ( هداك ان اهنالكلذنوك الفاهق مال اره

 فاول ملاكماغدالاىلا اوله لو نانراقتمنافرحام_منالٌتسءاهو مشو اهوفذح حالا |

 اا بس دنع تدق دعأ اذ_هو مال نورك تيم ٍ

 هكر 15 نيس ل تقلا ف فرست النك 0

 نالفوس ءالعم مضغ لوقاذه لثمو

 ءاملا ىل_عديرب ماللا فرد

 ىسهو نالددف 0

 ةسسس 2

 (6 طصمدو# ىلا عت هللا ىاريقفلا ريصعتلا مداخن ىطصملاها# ل سونملا لوقب

 اناطعلا لب زعموا نم ىلع لضفنملا تانئاكلا نملوعفم لكلراتخلا لعافلاهتتدسجلا |
 هنه<ضفخو ناعمالاة لك مزعلا ىذامب عفر نم ىلع مالسلاوةالصلاو تابهلا لملحو ||
 نمموصعملا نيبمى رعن ارقهسلعلزملا دانديس تاتهلاو غد زلاة لك ةغمادلا |

 | نم هتنس نيلغت_ثلادءاحأو هل 1 ىلعو نيحو تقولك قةصقانلالاعفالاىواسم ||

 عبطمتدسقف (دعبامأ) لدبالو فقوالب هتوعدرمشنب نيمئاقلا 0لسمملافع زانت ريسغ |
 راظنالا هتعنص قينأب قو ربىذلا دئاوفلارردب لكما دئارفلا ررغب حموتملا باثكلا 0

 هلزتهتام ةببرعلا ةغللا نف نم انل ىوارلا راكفالا سئافن هنغابص ىدقرب يسهتنو |

 بررالا ةغبانلا سدالا ةمالعا ابع ءاكذالا لوقعب ذخأبو ابرط ءابلالا ْ

 هلكفب تراس نم هبرابع مصق ىف ىراح الو هتعاتص نسح ىف ىراببال ىذلا

 راصعالا عج ىف ءالعلا لوخ هشاكم ولع تدهشو راطقالا رئاس ىف تامكرلا |

 هن ليش لك ره برعلاة مل ىف بحمالو ةمالا دنسو ةمئالا ماما ||

 ىلعأ هميكو هلضفب ءأويو ناسحالا بيبص هارث هللا تس هبوبيشي ريهشلا مامالا |
 | دخلا ءدهاوش حرش  باثكلا اذه فئاعص ليذ ىف عضو دقو نانملا سدارف |

 همس مهمل
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 خوسر لاك نع هتراشاو هناس نسوا . هترابع ةعارس ىلا تالا | ولا
 ةيسرعلا ةعانصلاو هسدالا نوئفلا ىف هفصرعو 000 رخو هللا مدق

 ءاذع حاتو ' هئامز ءالّضف دحوأ رب ربعلا ماسهلاو ريطخلا مامالا هئلؤمو )0
 مع الايريهشلا ىرمتشلا ناملس نب فسوب حسا ةدمالعلا للا ريبكلا درفلا هنآ

 ورغ الو ىه ررغ سئافنب هةماهزرط دقو هنذملا هل لزحأو هنملا هللا هنكسأ

 ضعبهنم مم قارسلاةمالعلامامالا قاولاحرمشلانم ةفطتّةم .رردلاو الك

 قئاشلا عيدبلا لكشلاو قئاغلا عبطلا اذه ناكو دارملا بلاطال نيو دافملا

 ةدملا لتمالا لماكلاا ةمذ ىلع هرهاقلا صم ىقالوس هصاعلا ةعامطلا رادب

 هللا جرف ددسلا ةريضح هيولعلا ةداسلا ةلالسو هن ويتلا ةرصشلا عرف لضفملا

 هنوهملا ةلودلابحاص لطف نو ىنامالاع.جب نيلسملاو هاناو هللاىنغاب ىناربالا ىفاشنك

 مظعالااني وود ىاثملا عبسلاب ظوفحملا هنورقم دعسلا بكوكي لزت مل ىلا ةعلطلاو |

 ( منملا ديعدمم ) بانج هدهعملو ءاقيب مثملا لولا هعتم يب ىاثلا انثاب ىبأح سابع

 مانالاو ىلايللا ىدم رهدلا نيبح ىف ةرغ امهلعحو. مانتالىتلاهتبانع نيعب هللا امهتسرح

 د.جلا سلا ىدذ رظن طوال عدلا اذهلاكو عمبطلا اذهماقناكو

 هاعسسم نسح نم روهشملا مزعلاو بئاصلا رظنلاو روكشملا

 ْ ةعبطملا لثكأ و ةريض> ىنش هءلعو لكلاب هل دهشي

 . ةبنامت ماع نم لوألا عسب لوأف ىسحكيدمت

 هقلخ نم ةرعث نم فلأو'ةئاملثو ريشع

 فرصو للك أ ىلع ىلاعتو هناك هللا

 هءانحأو هلآ ىلعو هملع هللا ىلص

 هلاوتم ىلع جمان لكو

 مات ردي اذب ام
 كسمحافو
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